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: يزرواشک تالوصحم  30تارداص 

: زاین دروم  هویم  نیمأت  31هوحن 

1 ناتسبرع - يداصتقا  عاضوا  مراهچ : 31هسلج 

: یعیبط عبانم  31ریاخذ و 

: یناهج هاگیاج  34زاگ و 

: عبانم ریاخذ و  34ریاس 

: يدنبهجدوب هوحن  هعسوت و  35ياههمانرب 

2 ناتسبرع - يداصتقا  عاضوا  مجنپ : 36هسلج 

: دیدج يداصتقا  ياهتخاس  36ریز 

: يرگشدرگ هرمع و  جح ، 37ياهدمآرد 

: اهدمآرد 37ریاس 

: یجراخ یلخاد و  38ياهیهدب 

: یجراخ ياههیامرس  38بذج 

: سروب 39تیعضو 

: ناتسبرع 40تادراو 

: ناتسبرع 40تارداص 

ناتسبرع رد  هناگهس  ياوق  مشش : 40هسلج 

: یساسا نوناق  40هنیشیپ 

: يدوعس ناهاش  اههدازهاش و  هاگیاج  يدوعس و  موس  تلود  40لیکشت 

: هنیباک رد  اههدازهاش  تیعقوم  نآ و  بیکرت  ناتسبرع ، 42هنیباک 

: یتروشم ياروش  42سلجم 

 ...( فانیتسا و ياههاگداد  ياهلیبق ، يرواد و  ياروش  ییاضق ، یلاعیاروش  يرتسگداد ،  ) هییاضق 44هوق 

یللملانیب ياهقطنم و  ياهنامیپ  رد  تیوضع  متفه : 45هسلج 

برع 45هیداحتا 
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: ناتسبرع رد  لاح  هتشذگ و  رد  اهیبرغ  49روضح 
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: ندالنب هماسا  53هدعاقلا و 

2 اکیرمآ - اب  تابسانم  مهن : 54هسلج 

: ناتسبرع يارب  نآ  ياهدمایپ  ربماتپس و  هثداح 11  54حیرشت 

: ربماتپس زا 11  سپ  ناتسبرع  اکیرمآ و  57طباور 

1 ناتسبرع - یعامتجا  عاضوا  مهد : 60هسلج 

: عامتجا رد  نانآ  شقن  نانز و  60هاگیاج 

: اهتیعمج 61بازحا و 

: قالط 62جاودزا و 

: داوس 63تیعضو 

: یلاع شزومآ  زکارم  64اههاگشناد و 

2 ناتسبرع - یعامتجا  عاضوا  مهدزای : 64هسلج 

: يراکیب راک  64تیعضو 

: یتاقبط ياهفاکش  66رقف و 

: 67تاباختنا

: اههناسر 67تاعوبطم و 

: نایعیش 69عاضوا 

ناتسبرع ياهداهن  یفرعم  مهدزاود : 72هسلج 

: نآ تیعقوم  املع و  رابک  72تأیه 
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: خیشلا لآ  72هفیاط 

: رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  72ياهتأیه 

: یجراخ یلخاد و  هیریخ  74ياههورگ 

: یلم يوگتفگ  75هورگ 

ناتسبرع ناریا و  یمالسا  يروهمج  تابسانم  مهدزیس : 75هسلج 

: یمالسا بالقنا  زا  75لبق 

: یلیمحت گنج  77نامز 

: تیوک هب  قارع  هلمح  زا  77دعب 

: جح 78ياهشلاچ 

: هَّللادبعکلم ياههاگدید  ینونک و  79تیعضو 

: يداصتقا 80طباور 

زکرم 82هرابرد 
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ناتسبرع اب  ییانشآ 

باتک تاصخشم 

 - 1336 هللادبع ، يریصن ، هسانشرس : 
. يریصن هللادبع  / ناتسبرع اب  ییانشآ  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1386 رعشم ، نارهت : رشن :  تاصخشم 
72 ص. يرهاظ :  تاصخشم 

لایر 9-052-540-964-978  4000 کباش : 
اپیف یسیون :  تسرهف  تیعضو 
. يدوعس ناتسبرع  عوضوم : 

DS204/ن6آ5 هرگنک :  يدنب  هدر 
953/8 ییوید :  يدنب  هدر 

1088557 یلم :  یسانشباتک  هرامش 
ص:1

ناتسبرع يایفارغج  لوا : هسلج 

: ناتسبرع تیعقوم 
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نیا تحاـسم  دـشابیم . هقطنم  نیا  روشک  نیرتـگرزب  دراد و  رارق  هناـیمرواخ  کـیژتارتسا  هقطنم  رد  تسا و  ییایـسآ  يروـشک  ناتـسبرع 
خرس يایرد  هب  قرش  برغ و  زا  دهدیم . لیکشت  ار  هریزج  هبش  نیا  دصرد  دودح 85  ینعی  ناتسبرع  هریزج  هبش  زا  یگرزب  شخب  روشک 
يارب نآ  يوس  ود  زا  ات  هدروآ  دوجو  هب  روشک  نیا  يارب  ار  ناـکما  نیا  دازآ  ياـهبآ  هب  یـسرتسد  نیمه  تسا و  طـبترم  سرافجـیلخ  و 

هک دـناهدرک  دروآرب  رتـمولیک  دودـح 2640  ار  روشک  نیا  ییاـیرد  زرم  دوـش . هدافتـسا  تارداـص  تادراو و  ییاـیرد و  ياـهلقنولمح 
. تسا هقطنم  ياهروشک  یبآ  زرم  نیرتشیب 

: تحاسم

ربارب  1 ًابیرقت 5 / تعسو  نیا  دراد . تعسو  عبرم  لیام  ورازه 869  اب 864  ربارب  عبرمرتمولیک  رازه  نویلیم و 240  يدوعسناتسبرع 2 
ص:2
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ص:10
فلع بآ و  یب  کـشخ و  ياــهنابایب  ار  تعــسو  نـیا  زا  دــصرد  دودــح 75  نـکیل  تـسا  قارع  ربارب  راـهچ  هـسنارف و  ربارب  هـس  ناریا ،

هب رتشیب  یـسدنه  رظن  زا  ناتـسبرع  دنتـسه . ناتـسبرع  ياهریوک  نیرتمهم  یلاخلاعبر »  » و انهد » «، » دوفن  » گرزب يارحـص  هس  دناهدناشوپ .
دادـتما هدـج  ردـنب  ات  عورـش و  هبقع  جـیلخ  زا  هک  روشک  نیا  یلوط  رطق  نیرتینالوط  هک  ياهنوگ  هب  تسا  ینالوط  لیطتـسم  کی  لـکش 

رد هدج  ردنب  ات  عورـش و  قرـش  رد  سرافجیلخ  رانک  رد  نارهظ  ردنب  زا  تسا  یـضرع  هک  نآ  رگید  رطق  تسا و  رتمولیک   2260 دباییم ،
. دشابیم رتمولیک  دراد 1260  همادا  خرس  يایرد  رانک 

: اههیاسمه

قرش زا  ندرا ، قارع و  تیوک ، هب  لامش  زا  تسا  هدش  هدیمان  نآ  ناراذگناینب  مان  هب  هک  تسا  روشک  نیتسخن  هک  يدوعسناتسبرع  روشک 
ار روشک  نیا  یبرغ  ياهزرم  یمامت  تسا و  دودحم  نمی  نامع و  ياهروشک  هب  بونج  زا  یبرع و  هدـحتم  تاراما  رطق و  سرافجـیلخ ، هب 
اب ار  تاـفالتخا  نیرتشیب  يرتمولیک  ینیمز 4415  ياهزرم  زا  يرادروخرب  لیلد  هب  ناتـسبرع  تسا . هتفرگ  ربرد  خرـس  ياـیرد  ياـههنارک 

نیا عفر  يارب  ریخا  ياهلاس  رد  هک  هتـشاد  ناـمع  نیـشنتنطلس  نمی و  يروهمج  یبرع  روشک  ود  اـب  هلمج  زا  دوخ  هیاـسمه  ياـهروشک 
. تسا هدش  هتشادرب  ییاهماگ  تافالتخا 

: هناگهس یحاون 

زاجح هب  عورش و  هبقع  جیلخ  زا  هک  یبرغ  تاعافترا  دننکیم . میـسقت  هیحان  هس  هقطنم و  راهچ  هب  یلک  روط  هب  ار  ناتـسبرع  نانادیفارغج ،
سرافجیلخ یبونج  لحاوس  رد  هک  ءاسحا  هقطنم  تسا ، ناتـسبرع  هریزجهبـش  زکرم  رد  هک  دجن  هقطنم  دـباییم . نایاپ  بونج  رد  ریـسع  و 

ار ناتسبرع  هیحان  هس  اما  تسا . هدناشوپ  ار  روشک  نیا  تحاسم  زا  یهجوت  لباق  هقطنم  هک  ینابایب  يریوک و  هقطنم  تیاهن  رد  دراد و  رارق 
رد یعیـسو  هقطنم  لماش  دـجن  هیحان  تسا . نارجن  نیمزرـس  ات  خرـس  يایرد  لحاوس  زا  هماهت  هک  دـناهدیمان  زاجح »  » و دـجن »  » و هماـهت » »

عورش و یبرغ  لامش  زا  هک  زاجح  هیحان  ماجنارس  تسا و  يدوعـس  تلود  تیباهو و  هقرف  يریگلکـش  نوناک  تسا و  ناتـسبرع  تیزکرم 
. تسا هتفرگ  رب  رد  ار  هدج  کیژتارتسا  ردنب  زین  هنیدم و  هکم و  سدقم  ياهرهش  دراد و  دادتما  روشک  یبرغ  بونج  ات 

: اوه بآ و 

تروص هب  روشک  نیا  رب  دیـشروخ  لیلد  نیمه  هب  هدـش و  عقاو  اوتـسا  طـخ  یکیدزن  یلامـش و  هرکمین  هقطنم  رد  يدوعـسناتسبرع  روشک 
اوتـسا هب  یکیدزن  نیمه  لـیلد  هب  تساـسرفتقاط . رایـسب  روـشک  نیا  قطاـنم  یخرب  رد  ترارح  هجرد  هـک  ياهنوـگ  هـب  دـباتیم  میقتـسم 

دوجو یکدنا  فالتخا  لوصف  نیب  یکیرات  ییانشور و  تدم  زین  امد و  فالتخا 
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12 ص :
ضاـیر رد  هک  ياهنوگ  هب  تسا  كدـنا  رایـسب  ناتـسبرع  رد  يوج  تـالوزن  نازیم  اوه ، دـیدش  ياـمرگ  اهارحـص و  دوجو  لـیلد  هب  دراد .

ناراب رتمیلیم  ات 200  اهزور  زا  یضعب  ام  یلزنا  ردنب  رد  هک  یلاح  رد  درابیم  ناراب  رتمیلیم  ات 85  هدج  رد  رتمیلیم و  دصکی  دودح  هنالاس 
. درابیم

: قطانم هرادا  هوحن  و  قطانم )  ) يروشک تامیسقت 

کی هدهعرب  هقطنم  ره  هرادا  تیلوئسم  هدش و  میـسقت  ناتـسا  ای  هقطنم  هب 13  يرادا )  ) يروشک تامیسقت  رظن  زا  يدوعـسناتسبرع  روشک 
رظن زا  نانآ  حطس  دنتسه و  رادروخرب  لماک  تارایتخا  زا  دوخ  تیلوئـسم  تحت  هزوح  رد  ارما  نیا  تسا . يدوعـس  گرزب  نادناخ  زا  ریما 

- هرونملاهنیدملا كوبتلا - میـصقلا - لئاحلا - ضایرلا - هیقرـشلا - زا : دنترابع  ناتـسبرع  هناگ  قطاـنم 13  تسا . ءارزو  هبترم  رد  يروـشک 
رظن زا  هکم و  هنیدـم و  یبهذـم  رظن  زا  قطاـنم  نیرتـمهم  هک  هیلامـشلادودحلا  نازیج و  فوج - نارجن - ریـسعلا - هحاـبلا - همرکملاهکم -

. دنهدیم لیکشت  نایعیش  ارنآ  هنکس  نیرتشیب  هک  تسا  هیقرش  هقطنم  يداصتقا 

: تیعمج

2 / 240 / 000  ) نآ تحاـسم  باـستحا  اـب  هک  تسا  رفن  نویلیم   23 يدوعـسناتسبرع 5 / تیعمج  هتفرگ  تروص  يرامـشرس  نیرخآ  قبط 
رفن عبرمرتمولیک 12  ره  رد  تیعمج  یبسن  مکارت  عبرمرتمولیک )
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13 ص :
نیا زا  دودـح 13  ینعی  رفن  نویلیم  دودح 7  دننکیم . یگدنز  اهاتـسور  رد  دصرد  اهرهش و 15  رد  ناتـسبرع  مدرم  دصرد   85 دشابیم .

عاـبتا ایـسآ و  قرـش  بونج  ياـهروشک  یماداـبمشچ  عاـبتا  نآ  مظعا  تمـسق  هک  دـنهدیم  لیکـشت  روـشک  نیا  هب  نارجاـهم  ار  تیعمج 
ناسانشراک تسا و  دصرد   3 دودح 2 / ناتسبرع  تیعمج  دشر  دنراد . لاغتشا  یتامدخ  ینف و  ياهراک  هب  هک  دنتسه  هراق  هبش  ياهروشک 

. دوشیم غلاب  رفن  نویلیم  هب 70  ناتسبرع  تیعمج  لاس 2025  رد  دبای  همادا  تیعمج  دشر  نیا  هچنانچ  هک  دناهدرک  ینیبشیپ 

ناتسبرع روشک  زا  يرگید  تاصخشم  مّود : هسلج 

: مادک ره  تیعقوم  مهم و  ردانب  اهرهش و  تختیاپ ،

لوا و دوعـس  نبدـمحم  داـحتا  لـیلد  هب  شیپ  نرق  عبر  زا  شیب  دراد . رارق  روشک  نیا  زکرم  رد  هک  تسا  ضاـیر  رهـش  ناتـسبرع  تختیاـپ 
ینونک ناهاش  ردپ  زیزعلادبع  کلم  هکنیا  زا  دعب  درک و  ادیپ  کیژتارتسا  یـسایس و  تیعقوم  رهـش  نیا  ضایر ، رد  باهولادبع  نبدـمحم 

رفن نویلیم  رب 4  غلاـب  نونکا  مه  رهـش  نیا  درک . ادـیپ  يرتشیب  تیمها  ضاـیر  داـهن ، اـنب  ار  ینونک  يدوعـس  تموکح  رهـش  نیا  رد  قارع 
. دوریم رامش  هب  ناتسبرع  یسایس  زکرم  دراد و  تیعمج 

جح هرمع و  کسانم  ماجنا  يارب  ناهج  رسارس  زا  ناملسم  اهنویلیم  ياریذپ  هلاس  همه  هک  دنتـسه  ناتـسبرع  سدقم  رهـش  ود  هنیدم  هکم و 
رگید زا  ءاسحا  نارجن و  ءاـسحا ، كوبت ، فیاـط ، تسا . سدـقم  رهـش  ود  نیا  دوجو  ناتـسبرع  ترهـش  یلـصا  لـیالد  زا  یکی  دنتـسه و 

رظن زا  یناگرزاب  يراجت و  زاتمم  تیعقوم  رب  هوالع  هک  تسا  يدوعس  ناتسبرع  ردنب  نیرتمهم  هدج  دنتسه . روشک  نیا  مهم  ياهرهش 
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هکم و هب  دورو  يارب  جـح  هرمع و  ناریاز  موس  ود  تسا . هدوـب  ناتـسبرع  تختیاـپ  نیا  زا  شیپ  تسا و  مهم  اهيدوعـس  يارب  زین  یـسایس 
زا سپ  دوشیم . ماجنا  هدج  ردنب  قیرط  زا  ناتسبرع  تارداص  تادراو و  زا  ییمن  زا  شیب  دننکیم و  هدافتـسا  رهـش  نیا  هاگدورف  زا  هنیدم 

هلمج زا  لیبج  عوبنی و  نازیج ، نارهظ ، تسا . ناتـسبرع  رداـنب  نیرتمهم  زا  دراد  رارق  هیقرـش »  » نیـشنهعیش هقطنم  رد  هک  ماـمد  ردـنب  هدـج 
. دنوریم رامش  هب  ناتسبرع  رگید  ردانب 

: یلایر شزرا  لوپ و 

رد تلود  نکیل  تسا  هدنام  تباث  شیپ  لاس  اههد  زا  مقر  نیا  تسا . رالد  کی  اب  ربارب  لایر   3 ره 75 / هک  تسا  لایر  ناتسبرع  لوپ  دحاو 
ياهدحاو دریگیم . ار  یلم  لوپ  شزرا  شهاک  ولج  دنکیم و  ریزارس  لوپ  هعماج  هب  هنازخ  زا  دیآیم  شیپ  هک  ییاهمروت  ینارگ و  ربارب 

ياـهلوپ تسا . لاـیر  کـی  ربارب  هلله »  » دـصکی ره  هک  دـنیوگیم  مه  شورق »  » نآ هب  اهیمیدـق  یخرب  هک  تـسا  هـلله »  » لاـیر رتـکچوک 
لایر تسا و  یلایر  کـی  یلاـیر و   5 یلایر ،  10 یلایر ،  20 یلایر ،  50 یلایر ،  100 یلایر ،  200 یلایر ، لماش 500  ناتسبرع  سانکـسا 

. تسا هدش  میسقت  رتکچوک  ياهدحاو  هب  زین  ياهکس 

: یمسر تالیطعت 

زور جنپ  اهيدوعس  تسا . كدنا  یمسر  تالیطعت  ناتسبرع  رد 
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نیا زا  يادج  دناهدرک و  مالعا  یمسر  لیطعت  ناونع  هب  ار  یمالـسا  گرزب  دیع  ود  نیا  زا  دعب  زور  جنپ  ات  نابرق  رطف و  دیعـس  دیع  زا  لبق 

هدـیمان يرقلا » ما   » هک ناتـسبرع  یلـصا  میوقت  تسا . لیطعت  یمـسر  تروص  هب  یتلود  ياهداهن  تارادا و  هعمج  ياهزور  طقف  تـالیطعت 
. دشابیم هجحیذ  هام  زور  نیرخآ  نآ  رخآ  مرحم و  هام  زور  نیلوا  نآ  يادتبا  هدش و  نیودت  يرمق  لاس  ساسا  رب  دوشیم 

: یبهذم قرف 

دودح یتلود  هرشتنم  ياهرامآ  ساسا  رب  دنرادن . یهاگیاج  روشک  نیا  رد  رگید  نایدا  ناوریپ  تسا و  ناملسم  ناتسبرع  مدرم  یمسر  نید 
نیرتشیب هک  دنتـسه  نایعیـش  زین  هیقب  دصرد  دننکیم و 15  يوریپ  لبنح  نب  دمحا  بهذم  زا  ینـس و  يدوعـس  نادنورهـش  زا  دـصرد   85
نبدـمحم هک  ینییآ  نکیل  دوشیم  لمع  لـبنح  نبدـمحا  يواـتف  هب  رهاـظ  رد  هچ  رگا  دـنراد . تنوکـس  ناتـسبرع  هیقرـش  هقطنم  رد  ناـنآ 

. دراد تیمکاح  هعماج  رد  رتشیب  تسا  هدرک  يراذگهیاپ  ارنآ  باهولادبع 

: نایعیش تیعمج  تیعقوم و  قطانم ،

نادنزرف نامه  هک  ناریما  زا  یکی  ياهقطنم  ره  رب  دوشیم و  میسقت  هقطنم  هب 13  يدوعس  ناتسبرع  دش  هراشا  لوا  هسلج  رد  هک  هنوگنامه 
دنزرف ود  طسوت  همرکمهکم  ضایر و  قطانم  رضاح  لاح  رد  دننکیم . تموکح  دنتسه  زیزعلادبع  کلم  ناگداون  ای 
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هرادا يدوعـس  هلـسلس  سـسؤم  هدازردارب  طـسوت  زین  هقطنم  کـی  ناـگداون و  طـسوت  رگید  هقطنم  و 10  هاـش ) ناردارب   ) زیزعلادـبعکلم
دوجو لیلد  هب  ضایر  هقطنم  ص ،»  » یبنلادجـسم مارحلادجـسم و  دوجو  سدقم و  رهـش  ود  دوجو  ظاحل  هب  هنیدـم  هکم و  قطانم  دوشیم .

لیئارسا ینیمز  ياهزرم  هب  ندوب  کیدزن  يزرواشک و  تیعقوم  لیلد  هب  كوبت  هقطنم  یتفن و  نداعم  دوجو  لیلدب  هیقرـش  هقطنم  تختیاپ ،
. دنتسه رادروخرب  يرتشیب  ترهش  زا 

دودح فیطق و  ءاسحا و  مامد ، ياهرهش  هیقرش و  هقطنم  رد  نانآ  رثکا  هک  تسا  رفن  نویلیم  ود  زا  شیب  ناتسبرع  نایعیـش  یمـسر  تیعمج 
نآ و تراما  دهف  کلم  دنزرف  شیپ  اهلاس  زا  هک  تسا  ياهزادنا  هب  هیقرش  هقطنم  تیمها  دنراد . تنوکـس  هرونمهنیدم  رد  زین  رفن  رازه   50
هک ناتـسبرع  یتفن  میظع  ریاخذ  هک  سب  نیمه  هیقرـش  هقطنم  تیمها  رد  دنراد . هدهعرب  ارنآ  تنواعم  ینونک  روشک  ریزو  فیانریما  دنزرف 
رد نایعیش  دوشیم . نیمأت  هقطنم  نیا  زا  ناتسبرع  هنالاس  دمآرد  زا  دصرد  زا 90  شیب  دراد و  رارق  هقطنم  نیا  رد  تسا  یناهج  ریاخذ   14

رادروخرب يرتشیب  يدازآ  زا  ریخا  ياهلاس  رد  نکیل  دندوب  يدیدش  راشف  رد  ینید  ریاعش  ماجنا  دیاقع و  رـشن  ثیح  زا  هتـشذگ  ياههرود 
زا نت  دنچ  دناهتفای و  ار  یتلود  ياهناگرا  رد  مادختسا  هزاجا  نایعیش  تسا و  هدش  هتفریذپ  بهاذم  زا  یکی  ناونع  هب  هعیـش  بهذم  هدش و 

. دندش دراو  دش  هداهن  ناینب  هَّللادبعکلم  طسوت  شیپ  لاس  دنچ  هک  یلم » يوگتفگ   » هورگ هب  زین  هعیش  ياملع 

: نانآ یلغش  ياهتیعقوم  نارجاهم و  تیعمج 

ياهروشک نادنورهش  دناهدز . نیمخت  رفن  نویلیم  ات 7  نیب 6  ار  نارجاهم  تیعمج  روشک  نیا  یهورگ  ياههناسر  ناتسبرع و  یمسر  عبانم 
اهيدنه اهیناتسکاپ و  دنهدیم . لیکـشت  ار  ناتـسبرع  نارجاهم  تیعمج  نیرتشیب  نادوس  نمی و  ناتـسکاپ ، ناتـسناغفا ، يزلام ، يزنودنا ،

. دـنراد روضح  یگنهرف  لـغاشم  رد  رتشیب  اهيرـصم  اـهینادوس و  دنتـسه . لـغاش  یـسدنهم  یناـمتخاس و  روما  درخ و  عیانـص  رد  رتشیب 

. دـننکیم هفیظو  ماجنا  ناتـسبرع  نیلومتم  لزاـنم  یتامدـخ  روما  اهناتـسرامیب و  يراتـسرپ  تامدـخ  راـک  رد  اـهییایزلام  اهییایزنودـنا و 
. دنهدیمن یندب  تخس و  ياهراک  هب  نت  يدوعس  نادنورهش 

تامدخ زا  دوخ  راک  رد  هک  دنتسه  لوغشم  تراجت  هب  رتشیب  رگید  راشقا  دنتسه و  لغاش  تارادا  اههاگشناد و  رد  نانآ  هدرکلیصحت  رشق 
روما نیرتشیب  هکنیا  هصالخ  تسا . هدرک  لوغـشم  دوخ  هب  ار  ناتـسبرع  مدرم  زا  یکچوک  شخب  زین  يزرواشک  دنریگیم و  هرهب  نارجاهم 

هب ناتـسبرع  زا  اهیجراخ  دـمآرد  رالد  اـهدرایلیم  هلاـس  همه  دـنهدیم و  ماـجنا  اـهیجراخ  ار  ناتـسبرع  یتیریدـم  يدـیلوت و  یتامدـخ ،
. دوشیم هلاوح  اهنآ  ياهروشک 

ناتسبرع يزرواشک  عاضوا  مّوس : هسلج 

: ناتسبرع رد  يزرواشک  یمومع  تیعضو 

هتـشادرب یبوخ  ياهماگ  تفگنه  هجدوب  فرـص  اب  ریخا  ياهلاس  رد  يوج ، تالوزن  تشک و  لباق  ياهنیمز  دوبمک  مغر  هب  ناتـسبرع  رد 
ياههنارای زین  يزرواشک  دشر  يارب  روشک  یساسا  ياهتخاسریز  هعـسوت  اب  نامزمه  هتـشذگ و  ياهلاس  رد  ناتـسبرع  تلود  تسا . هدش 
یتالوصحم دـیرخ  يارب  هجوت  لباق  هنارای  تخادرپ  ضوعالب و  ياهکمک  نالک ، ياهماو  تسا . هداد  رارق  نازرواشک  رایتخا  رد  ناوارف 

ياهنوگ هب  دبای . شیازفا  ربارب  ود  هب  يزرواشک  لباق  ياهنیمز  هتـشذگ  لاس  هد  یط  هک  تسا  هدش  بجوم  نازرواشک ، وج  مدنگ و  ریظن 
تخادرپ ياههنارای  مدنگ 15  ندرک  دراو  هنیزه  هچ  رگا  دش  لیدبت  مدنگ  هدننک  رداص  کی  هب  ناتسبرع  نآ  زا  لبق  لاس 2000 و  رد  هک 

. دوب ضوعالب  ياهکمک  اهماو و  هدش و 
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تسا و فلع  بآ و  مک  کشخ و  روشک  کی  ناتسبرع 
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فطل هب  ریخا  ياـهلاس  رد  هـچ  رگا  دوـشیم . ریخبت  دوز  یلیخ  دـیدش  ياـمرگ  لـیلد  هـب  روـشک  نـیا  رد  هنـالاس  یگدـنراب  رتـمیلیم   100

هب ار  روش  بآ  هنیهب  هدافتـسا  يارب  هدـناشک و  روشک  لخاد  هب  ار  خرـس  ياـیرد  سرافجـیلخ و  ياـهبآ  تلود  یتفن ، راشرـس  ياهدـمآرد 
تـسدب ینیمزریز  عبانم  زا  یمدرم  فرـصم  يزرواشک و  زاین  دروم  بآ  زا  دصرد  زا 80  شیب  مه  زونه  نکیل  تسا  هدرک  لیدـبت  نیریش 

هدافتـسا و لباق  نآ  هجوت  لباق  شخب  هک  دشابیم  بعکمرتم  درایلیم  رازه  رب 350  غلاب  ناتـسبرع  ینیمزریز  بآ  رامآ  کی  رب  انب  دیآیم .
دـشاب و يزرواشک  هعـسوت  ددـص  رد  نانچمه  تلود  دـشاب و  هنوگ  نیمه  تیعمج  دـشر  هچنانچ  نکیل  تسا  یفاک  نرق  هس  دودـح  يارب 
رد هک  ارچ  دوشیم  کلهتـسم  يرتمک  تصرف  رد  هدش  هریخذ  شیپ  لاس  نارازه  زا  هک  بآ  نیا  دبای  شیازفا  مه  نارجاهم  ناریاز و  ددع 
زا يرادربهرهب  هک  روشک  هشوگ  ره  رد  دوشیم . يرادربهرهب  ریاخذ  زا  بترم  تروص  هب  دنامیمن و  هریخذ  يارب  یبآ  رگید  رـضاح  لاح 

يارب مدرم  درادن و  دوجو  ياهناخدور  چیه  ناتـسبرع  روشک  رد  تسا . هتـشاد  يرتشیب  قنور  مه  يزرواشک  هدوب  رتناسآ  ینیمزریز  ياهبآ 
. دننک مادقا  هاچ  رفح  هب  دیاب  ریاخذ  زا  هدافتسا 

: يزرواشک يارب  دعتسم  قطانم 

زا نتفرگ  هرهب  ددم  هب  ریخا  ياهلاس  رد  نکیل  دناهداد  لیکشت  کشخ  ياهارحص  ار  ناتسبرع  تحاسم  زا  یمیظع  شخب  هچ  رگا 
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رارق هکم  يرتمولیک  رد 120  هک  فیاط  تسا . هتـشاد  یلوبق  لباق  قنور  يزرواشک  قطانم ، یخرب  رد  بآ  جارختـسا  دیدج و  ياهيروانف 
شوخ هقطنم  رد  هک  ءاهبا  تسا ، عقاو  ضایر  هب  هنیدم  هار  نیب  رد  زکرم و  رد  هک  میصق  تسا ، ناتسبرع  برغ  رد  هک  كوبت  تسا ، هتفرگ 

. دنتسه ناتسبرع  رد  يزرواشک  تالوصحم  تادیلوت  زکارم  نیرتمهم  هیقرش  هقطنم  رد  ءاسحا  تسا و  نمی  زرم  رد  اوه و  بآ و 

: يزرواشک تالوصحم  تادراو 

هدرک هبرجت  ار  ییافکدوخ  هتـشاد و  یبوخ  تفرـشیپ  تالغ  یخرب  تشاک  هنیمز  رد  ریخا  ياـهلاس  رد  ناتـسبرع  دـش  هتفگ  هک  هنوگناـمه 
مالقا زا  جنرب  دوجو  نیا  اب  دوشیم . تادراو  فرـص  هک  تسا  ياهجدوب  ربارب  دودـح 5  نارگ و  یلیخ  ییافکدوخ  نیا  هنیزه  نکیل  تسا 

. دوشیم ناتـسبرع  دراو  ناتـسکاپ  دنه و  هلمج  زا  ییاهروشک  زا  لوصحم  نیا  زا  نت  اهدص  هلاس  همه  هک  تسا  ناتـسبرع  تادراو  هدـمع 
. دوشیم نیمأت  نمی  روشک  زا  يدوعس  نادنورهش  هدافتسا  دروم  تابوبح  رثکا 

: يزرواشک تالوصحم  تارداص 

مدنگ زا  هلومحم  نیلوا  يدالیم  لاس 1992  رد  تسا . هدیسر  تارداص  هلحرم  هب  ناتـسبرع  رد  ًاریخا  هک  تسا  یتالوصحم  زا  یکی  مدنگ 
مدنگ  دیلوت  لاس  نیا  رد  دش . رداص  روشک  جراخ  هب  ناتسبرع  دیلوت 
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نیا دیلوت  يدالیم  لاس 2000  رد  هک  يروط  هب  تفای  شهاک  ًاددجم  دعب  ياهلاس  رد  نکیل  دیسر . نت  نویلیم  هقباسیب 4  مقر  هب  ناتسبرع 

. تسا هدیسر  تارداص  دح  هب  زین  امرخ  یگنرف و  هجوگ  دننام  تالوصحم  یخرب  دیلوت  رد  ناتسبرع  دیسر . نت  نویلیم   2 هب 8 / لوصحم 

: زاین دروم  هویم  نیمأت  هوحن 

فرـصم يارب  نازیم  نیا  نکیل  دوشیم  دـیلوت  راـنا  تاجیفیـص و  تاـبکرم و  روگنا و  ریظن : اـههویم  یخرب  ناتـسبرع  رد  هک  يدوجو  اـب 
رد دـهدب . تادراو  هزاجا  یناگرزاب  ياهتکرـش  هب  هک  دوشیم  روبجم  روشک  نیا  تلود  دـنکیمن و  تیافک  ناریاز  نارجاـهم و  یلخاد و 

رارق هدافتسا  دروم  دوشیم و  دراو  ناتـسبرع  هب  فلتخم  لوصف  ياههویم  زا  رگید  يرایـسب  یگنران و  لاقترپ ، روگنا ، بیـس ، رـضاح  لاح 
رب هک  نیمز  هرک  ياج  ره  رد  مالک  کی  رد  دوشیم و  دراو  ناتسکاپ  روشک  زا  یگنران  یلیش ، ناریا و  زا  بیس  رصم ، زا  لاقترپ  دریگیم .

. دنتسه نآ  يرتشم  اهیناتسبرع  دوش  دیلوت  ياهویم  لوصف  شدرگ  ساسا 

1 ناتسبرع - يداصتقا  عاضوا  مراهچ : هسلج 

: یعیبط عبانم  ریاخذ و 

: تفن - 1
لداعم 33 مقر  نیا  تسا . هداد  ياج  دوخ  رد  ار  یتایح  هداـم  نیا  ریاـخذ  زا 14  شیب  تفن ، هکـشب  درایلیم  رب 26  غلاب  اب  يدوعسناتسبرع 

. دشابیم کپوا  وضع  رگید  ياهروشک  ریاخذ  لک  دصرد 
تکرش لاس 1948  رد  دش . راذگاو  اینرفیلاک  لیوا  درادناتـسا  تکرـش  هب  يدالیم  لاس 1933  رد  ناتـسبرع  تفن  فاشتکا  زایتما  نیتسخن 

یلم ناتسبرع  تفن  لاس 1975  رد  نکیل  دش . لیکشت  لیبوم  یـسرجوین و  لیوا  درادناتـسا  وکازگت ، ياهتکرـش  زا  لکـشتم  وکمارآ  یتفن 
یتـح ناتـسبرع و  يداـصتقا  رگید  روما  رد  یتـح  دـش و  راگدـنام  يوق  رواـشم  کـی  ناونع  هب  ناتـسبرع  رد  ناـنچمه  وـکمارآ  یلو  دـش 

. درکیم تلاخد  تلود  نیا  یعامتجا  ياههمانرب 
: کپوا رد  ناتسبرع  هاگیاج  - 1 / 1

لاس 1960 رد  کپوا  تفن  هدننک  رداص  ياهروشک  نامزاس 
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زاین دصرد  زا 30  شیبنامزاسنیا  دـش . لیکـشت  الئوزنوو  يدوعـسناتسبرع  ناریا ، تیوک ، قارع ، روشک  جـنپ  هیلوا  تیوضع  اب  يدـالیم 

. دراد کپوا »  » تیعقوم رد  ياهدمع  شقن  تسا و  رادروخرب  يرایسب  ذوفن  تردق و  زا  کپوا  رد  ناتسبرع  دنکیمنیمأت و  ار  تفنهب  ایند 
رداص تفن  هکـشب  نویلیم   9 دودـح 5 / هنازور  یمـسر  تروص  هب  رـضاح  لاح  رد  تسا و  ناهج  رد  تفن  هدـننک  رداـص  نیلوا  ناتـسبرع 

. دهد شـشوپ  ار  رازاب  یلامتحا  تاناسون  دهد و  شیازفا  هکـشب  نویلیم  ات 12  ار  دوخ  جارختـسا  هنازور  تسا  رداق  نآ  رب  هوالع  دـنکیم ،
لباق دح  هب  ار  تفن  یناهج  تمیق  دناهتـسناوت  رگیدکی  داحتا  اب  کپوا  گرزب  تردـق  ود  ناونع  هب  ناتـسبرع  ناریا و  ریخا  هلاس  دـنچ  رد 

. دنناسرب یلوبق 
: دمآرد رودص و  نازیم  - 1 / 2

رد رالد  درایلیم  دودح 100  روشک  نیا  ریخا  ياهلاس  رد  تسا . ناهج  رد  تفن  هدننک  رداص  هدننک و  دـیلوت  نیرتگرزب  يدوعـسناتسبرع 
ياهلاس یط  یقرـش  هقطنم  ياهارحـص  رد  شیالاپ  جارختـسا و  فاشتکا ، میظع  تاسیـسأت  تسا . هدرک  يراذگهیامرـس  دوخ  تفن  شخب 

هب زور  ره  تفن  هکشب  نویلیم   9 دودح 5 / روشک  نیا  نونکا  دش  هتفگ  هک  روطنامه  تسا . هداد  شیازفا  ار  ناتـسبرع  ناوت  هدش و  انب  ریخا 
. دنکیم رداص  هسنارف  اکیرما و  هدحتم  تالایا  نپاژ ، نوچ  ییاهروشک 

يوس زا  هدـش  رـشتنم  یمـسر  راـمآ  قبط  يدـالیم  لاـس 2005  رد  دوـشیم . نیمأـت  تفن  شورف  لـحم  زا  ناتـسبرع  دـمآرد  مـظعا  شخب 
رد نیا  دوب . رالد  درایلیم  ناتسبرع 163  دمآرد  کپوا  یهورگ و  ياههناسر 
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. دش دروآرب  رالد  نویلیم  دودح 54  تفن  شورف  لحم  زا  شدمآرد  تیعمج  رفن  نویلیم  اب 68  ناریا  یمالسا  يروهمج  هک  تسا  یلاح 

: یناهج هاگیاج  زاگ و 

. دراد رایتخا  رد  ار  تسا  ناهج  هتخانش  زاگ  ریاخذ  زا  دصرد  زا 4  شیب  هک  زاگ  بعکمرتم  نویلیرت   5 رب 2 / غلاب  تفن  رب  هوالع  ناتسبرع 
دوـجو نیا  اـب  تسا . هداد  صاـصتخا  دوـخ  هب  رطق  ناریا و  یمالـسا  يروـهمج  هیـسور ، زا  سپ  ار  مجنپ  هبتر  زاـگ  هـنیمز  رد  روـشک  نـیا 

هوالع دناهدادن . رارق  راک  روتـسد  رد  نآ  زا  ار  هدرتسگ  يرادربهرهب  هدرکن و  یهجوت  لباق  راک  زاگ  زا  يرادربهرهب  يارب  زونه  اهيدوعس 
تمعن نیا  زا  هدافتـسا  زا  نونکات  زین  ناتـسبرع  مدرم  درادـن  یهاگیاج  ناتـسبرع  داـصتقا  شخب  رد  زونه  لوصحم  نیا  تارداـص  هکنیا  رب 
تروص یمادقا  نادنورهـش  لزانم  لخاد  هب  زاگ  تخوس  ندناسر  يارب  زونه  يداصتقا  بوخ  تیعـضو  اب  تلود  دـناهرهبیب و  يدادادـخ 

. دننکیم هدافتسا  زاگ  ياهلوسپک  زا  مدرم  تسا و  هدادن 

: عبانم ریاخذ و  ریاس 

، مویناروا نهآ ، گنـس  سم ، هرقن ، الط ، هک  دراد  رایتخا  رد  زین  ار  يرگید  عباـنم  زاـگ  تفن و  ناوارف  ریاـخذ  رب  هوـالع  يدوعـسناتسبرع 
جارختسا  يارب  یتفن  راشرس  دمآرد  زا  يرادروخرب  تکرب  هب  يدوعس  تلود  دنتسه . هلمج  نآ  زا  يور و ...  رمرم ، گنس  تافسف ،
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نداعم تسا . هدیـشک  روشک  لخاد  هب  هناهب  نیا  هب  ار  یجراـخ  ياهتکرـش  زا  يرایـسب  ياـپ  هدرک و  یتفگنه  ياهيراذگهیامرـس  نداـعم 

. تسا هدش  عقاو  دجن  هیحان  ریسع و  هقطنم  زاجح و  ياههوک  رد  ًارثکا  ناتسبرع 
نداعم عبانم و  تیعضو  هک  دناهدش  ثادحا  فده  نیا  هب  سرافجیلخ  لحاس  رد  لیبج  خرـس و  يایرد  لحاس  رد  عوبنی  یتعنـص  رهـش  ود 

. دننک یهدناماس  ار  ناتسبرع 

: يدنبهجدوب هوحن  هعسوت و  ياههمانرب 

نیا زا  ياههمانرب  همه  هدش و  هتفرگ  رظن  رد  هلاس  جنپ  ياههمانرب  ساسا  رب  روشک  هعـسوت  يداصتقا و  ياههمانرب  زین  يدوعـسناتسبرع  رد 
. تسا هتفای  نایاپ  هعسوت  متفه  همانرب  رضاح  لاح  رد  دنیآیم و  رد  ارجا  هلحرم  هب  يدنبهتسد و  بلاق  نیا  رد  تسد 

هدـش و لیدـبت  هقطنم  رد  نردـم  روشک  کی  تروص  هب  نونکا  شیپ ، ههد  دـنچ  ینابایب  همین  ناتـسبرع  هک  تساـههمانرب  نیمه  يارجا  اـب 
اهدرایلیم لیلد  نیمه  هب  درادـن و  ار  نآ  زا  يرادربهرهب  ناوت  یلخاد  يداصتقا  ياـهشخب  هک  تسا  هدیـسر  يدـح  هب  روشک  نیا  هیاـمرس 

ات تسا  هداد  هزاجا  تلود  هب  اهدمآرد  نیا  تساپورا . اکیرمآ و  ياهکناب  رد  روشک  نیا  یصوصخ  شخب  یتلود و  ياههیامرـس  زا  رالد 
نیا هنالاس  يرالد  درایلیم  دص  دودح  هجدوب  زا  دصرد  زونه 90  لوحت  هعسوت و  همه  نیا  مغر  هب  دهدب . هعسوت  ار  یهافر  تامدخ  حطس 

. تسا یکتم  تفن  هب  روشک 
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2 ناتسبرع - يداصتقا  عاضوا  مجنپ : هسلج 

: دیدج يداصتقا  ياهتخاس  ریز 

رب یلک  روط  هب  روشک  نیا  داصتقا  هک  تسا  نیا  دش  هراشا  نادب  مه  شیپ  رد  هک  هنوگنامه  ناتـسبرع  داصتقا  یـسررب  رد  هجوت  لباق  هتکن 
داصتقا رد  یعطق  يروف و  تارثا  هلصافالب  تفن  تعنـص  رب  دراو  ياهینوگرگد  ساسا  نیا  رب  تسا و  هدش  انب  یتفن  ياهرالد  تفن و  هیاپ 

دیلوت یتحار  هب  هک  تسین  يزیچ  لوصحم  نیا  یلو  تسا  یلوصحم  کت  ياهروشک  ءزج  زین  ناتـسبرع  رگید  ترابع  هب  دراد . روشک  نیا 
ریز هب  تسا  هتسناوت  تفن  راشرس  دمآرد  زا  يریگهرهب  اب  ریخا  ياهلاس  رد  ضایر  تلود  دشاب . دیلقت  لباق  رگید  ياهروشک  يوس  زا  نآ 

روشک نیا  تسا  هتسناوت  ناتسبرع  برغ  قرش و  رد  عوبنی  لیبج و  یتعنص  گرزب  كرهـش  ود  تخاس  دهد . ناماس  يداصتقا  ياهتخاس 
ناتـسبرع ياهدمآرد  دبـس  رد  نداعم  هتفرگ و  قنور  يزرواشک  هک  تسا  دـمآرد  نیمه  زا  هدافتـسا  اب  دـناسرب . یتعنـص  همین  هلحرم  هب  ار 

يرورپماد  شرتسگ  دناهداد . صاصتخا  دوخ  هب  ار  یهاگیاج 
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. دنراد ییازسب  مهس  يداصتقا  ياهتخاس  ریز  هعسوت  رد  ریخا  ياهلاس  رد  زین  اههاگشیالاپ  شیازفا  و 

: يرگشدرگ هرمع و  جح ، ياهدمآرد 

ناتـسبرع داصتقا  رد  ار  مود  هاـگیاج  هرمع  جـح و  دـمآرد  ياهرود  رد  هچ  رگا  تسین . دوریم  روصت  هک  هنوگنآ  شخب  نیا  ياهدـمآرد 
زا یگرزب  ياهشخب  ندـش  یـصوصخ  اب  نونکا  نکیل  تشاد  تلود  يارب  يریگمـشچ  دوس  هرمع  جـح و  ماـیا  رد  ـالاک  دـیرخ  تشاد و 

نیرتربـتعم نیرتیمیدـق و  زا  هک  ظاـکع  هماـنزور  یمـسر  مـالعا  قبط  دـسریم . یـصوصخ  شخب  هب  رتـشیب  هزوـح  نیا  دـمآرد  روـشک ،
رالد درایلیم  کی  رب  غلاب  هک  دوب  تلود  يارب  يدوعـس  لایر  دراـیلیم  هرمع 4  دمآرد  هتـشذگ  لاس  رد  تسا  ناتـسبرع  یمومع  ياههناسر 
نوچ دراد  تلود  يارب  يرتمک  دـمآرد  جـح  دوشیم . رـالد  دراـیلیم  هس  زا  شیب  یمک  يراـج  لاـس  رد  اـهینیبشیپ  ساـسا  رب  هک  تسا 

. تسا هدیدن  كرادت  جح  زا  يدام  يرادربهرهب  يارب  ار  یهاگیاج  تلود 
اًلعف يرگشدرگ  یلاع  ياروش  تسین و  رادروخرب  يریگمشچ  قنور  زا  زونه  هدرتسگ  شالت  دوجو  اب  ناتسبرع  روشک  رد  زین  يرگـشدرگ 

. تسا ندرک  هنیزه  لاح  رد 

: اهدمآرد ریاس 

هتسناوت  جاجح  دمآرد  تفن و  رب  هوالع  ریخا  هرود  رد  ناتسبرع 
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ناتسبرع تاینبل  دشاب . هتشاد  دمآرد  رگید  داوم  یخرب  یمیـشورتپ و  تاینبل - نامیـس - موینیمولآ - شخب  زا  دایز  يراذگهیامرـس  اب  تسا 

رد ناتـسبرع  یمیـشورتپ  دنک . ادـیپ  هار  سرافجـیلخ  بونج  یبرع  هقطنم  ياهروشک  زا  يرایـسب  رازاب  هب  ریخا  ياهلاس  رد  تسا  هتـسناوت 
ياـهزاین یخرب  هتـشاد  یهجوت  لـباق  دـشر  یمیـشورتپ  رد  هک  ناریا  یمالـسايروهمج  یتح  دراد و  نتفگ  يارب  فرح  هناـیمرواخ  هقطنم 

. دنکیم نیمأت  ناتسبرع  زا  ار  دوخ 

: یجراخ یلخاد و  ياهیهدب 

زا يرایسب  رد  روشک  نیا  هتشابنا  ياههیامرس  نآ  رب  هوالع  درادن و  یجراخ  یهدب  چیه  هک  دشاب  ییاهروشک  دودعم  ءزج  دیاش  ناتـسبرع 
هب راشف  يدـالیم و  ربماتپـس 2001  هعقاو  زا  سپ  تسا . هدـش  اـهروشک  نیا  يارب  یمیظع  دـمآرد  عبنم  ییاـکیرمآ  ییاـپورا و  ياـهکناب 

دنتفایرد اپورا  اکیرمآ و  نکیل  دندومن  روشک  جراخ  رد  دوخ  ياهییاراد  ندرک  هکولب  هب  مادقا  نارادهیامرس  یخرب  يدوعـس ، نادنورهش 
دودـح 180 ناتـسبرع  دنتـساک . شعابتا  ضایر و  تلود  رب  راشف  نازیم  زا  لیلد  نیمه  هب  تسا و  هجاوم  يدـج  رطخ  اـب  اـهنآ  داـصتقا  هک 

. دراد یصوصخ  ياهتکرشو  نارادهیامرس  اهکنابهب ، یلخادیهدب  رالد  درایلیم 

: یجراخ ياههیامرس  بذج 

ناتسبرع  ربماتپس  مهدزای  هثداح  زا  لبق  يدالیم و  لاس 2001  ات 
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يداصتقا ياههژورپ  رثکا  رد  نیچ  نپاژ و  اکیرمآ ، هلمج  زا  اهروشک  زا  يرایـسب  دشیم . بوسحم  یجراخ  ياههیامرـس  يارب  ینما  هطقن 

زا روشک ، نیا  رد  هدـعاقلا  ياـهورین  شخپ  زا  سپ  هژیوب  ربماتپـس و  مهدزاـی  زا  سپ  نکیل  دـندرک . يراذگهیامرـس  هدـش و  دراو  روـشک 
. دش هتساک  ناتسبرع  رد  يراذگهیامرس  يارب  رگید  ياهتلود  تبغر 

هدافتسا دروم  يداصتقا  ياهتخاسریز  رد  بذج و  ار  یجراخ  هیامرس  رالد  درایلیم  زا 12  شیب  تسناوت  لاس  هس  تدم  رد  ضایر  تلود 
تسا هتخاس  هجاوم  دوکر  اب  ار  شخب  نیا  روشک  نیا  زا  اهیجراخ  رارف  ینماان و  رضاح  لاح  رد  دهد . رارق 

: سروب تیعضو 

دناهداد صیخشت  دمآرد  عبنم  نیرتهب  ار  سروب  دنرادن ، ار  تراجت  رد  کسیر  ناوت  هک  نارادهیامرـس  یخرب  يدوعـس و  نادنورهـش  رثکا 
ریخا ههد  رد  ناتسبرع  رد  يزاسیصوصخ  دنرادن . ار  اهکناب  رد  يراذگهدرپس  هب  لیامت  مدرم  تسا و  زیچان  رایـسب  اهکناب  دوس  هک  اریز 

هدافتـسا مدرم  ياههیامرـس  زا  سروب  قیرط  زا  يداـصتقا  ياههسـسؤم  زا  يرایـسب  لـیلد  نیمه  هب  هدوب و  رادروخرب  يریگمـشچ  قـنور  زا 
سروب ربماتپـس 2001  هثداـح  دـتفایم . شمادـنا  رب  هشعر  یتاـمیالمان  ره  اـب  تسین و  رادـیاپ  ناتـسبرع  رد  سروب  رازاـب  نکیل  دـننکیم ،

سروب  هب  دیدش  یگتسباو  ناتسبرع  سروب  رازاب  درک . اهناتسرامیب  هناور  ار  نازابسروب  زا  يرایسب  داد و  ناکت  تّدش  هب  ار  ناتسبرع 
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هک ياهنوگ  هب  داد  رارق  ریثأت  تحت  ار  ناتـسبرع  سروب  تّدـش  هب  تاراما  سروب  يراج  لاس  لوا  تاناسون  لیلد  نیمه  هب  دراد و  تاراـما 

. تسا مکاح  روشک  نیاسروب  رازابرب  یفنمدشر  زونه  هامشش  زا  سپ 

: ناتسبرع تادراو 

شخب رد  ار  تادراو  نیرتشیب  يّوج  تـالوزن  كدـنا  نازیم  زین  فلع و  بآ و  یب  کـشخ و  نیمزرـس  زا  يرادروخرب  لـیلد  هب  ناتـسبرع 
ات 20 ییاذغداوم 18  زا  سپ  دهدیم . لیکـشت  ییاذـغ  داوم  عاونا  ار  ناتـسبرع  هنالاس  تادراو  دـصرد  ات 25  نیب 20  دراد . ییاذـغ  داوم 

. دنتسه هقرفتم  دراوم  تالآنیشام و  تازلف و  دعب  هبترم  رد  تسا و  ییایمیش  داوم  هب  طوبرم  ناتسبرع  تادراو  زا  دصرد 

: ناتسبرع تارداص 

. تسا نیچ  ًاریخا  هسنارف و  نپاژ و  اکیرمآ و  نآ  نایرتشم  نیرتمهم  هک  تسا  تفن  لوا  هلحرم  رد  ناتسبرع  یتارداص  هدمع  يالاک 
هب ار  دوخ  يزرواشک  داوم  هدـنز و  تاناویح  یمیـشورتپ - داوم  تسا  هتـسناوت  تفگنه  ياهيراذگهیامرـس  اب  ناتـسبرع  رـضاح  لاـح  رد 

رداص یبونجهرک  سیوس و  هسنارف ، ایلاتیا ، ناـملآ ، ناتـسلگنا ، نپاژ ، اـکیرمآ ، دـیامن . لاـسرا  هقطنم  ياـهروشک  یللملانیب و  ياـهرازاب 
. دنتسه ناتسبرع  هب  الاک  ناگدننک 

ناتسبرع رد  هناگهس  ياوق  مشش : هسلج 

: یساسا نوناق  هنیشیپ 

ندنادرگزاب هقطنم و  هب  اکیرمآ  دورو  نآ  لابند  هب  ضایر و  تلود  طسوت  یتیوک  ناربهر  ینابزیم  قارع و  يوس  زا  تیوک  لاغشا  زا  سپ 
لاس رد  هک  دوب  نآ  زا  سپ  درک . یـسارکومد  نیرمت  هب  روبجم  ار  هقطنم  برع  ياهروشک  نتگنـشاو  حابـص  نادناخ  هب  تیوک  تیمکاح 

ینینقت و ییارجا - هوق  هس  هک  نوناـق  نیا  رد  درک . بیوصت  ار  دوخ  يدـنب  یساسا 83  نوناق  نیلوا  ناتـسبرع  دهفکلم  نامز  رد  1991 و 
کلم نادـنزرف  رد  تموـکح  هک  تـسا  هدرک  دـیکأت  هدرک و  مـالعا  یهاـشداپ  هـقلطم  ار  تموـکح  عوـن  هدـش  ینیبشیپ  نآ  رد  ییاـضق 

. دنسریم تردق  هب  يرگید  زا  سپ  یکی  اهنآ  زا  ناحلاص  تسا و  یثوروم  زیزعلادبع 

: يدوعس ناهاش  اههدازهاش و  هاگیاج  يدوعس و  موس  تلود  لیکشت 

نبدمحم  هشیدنا  شرتسگ  اب  نامزمه  هک  يدوعس  لوا  تلود 
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هب يرمق  يرجه  ات 1309  لاـس 1235  زا  مود  تـلود  يرمق و  يرجه  ات 1229  لاس 1139  زا  دوب  ناتـسبرع  هریزج  هبـش  رد  باهولادبع 

ناگدازهاش ناهاش و  ردپ  نمحرلادـبع  نبزیزعلادـبع  دراد . همادا  نونکات  هدـش و  عورـش  لاـس 1319  زا  زین  موس  تلود  دـیماجنا و  لوـط 
تشک و یلخاد و  ياهگنج  زورب  اب  فداصم  زیزعلادبع  دـشر  دـلوت و  هنامز  دـش . دـلوتم  يرمق  يرجه  لاس 1297  رد  ناتـسبرع  ینونک 

لاس رد  يرواگنج  اب  تسناوت  داتفا و  روشک  داحتا  یهدناماس و  رکف  هب  یناوج  نارود  هب  ندیـسر  زا  سپ  يو  دوب . روشک  نیا  رد  راتـشک 
یمزر ياههورگ  سیسأت  درگارحص و  بارعا  ناکـسا  زین  لاس 1330  رد  دناتس . زاب  دوب  دیشر  لآ  فرـصت  رد  هک  ار  ضایر  رهـش   1319
ۀیبرعلا ۀـکلمملا  هب  ار  زاجح  روشک  مان  يرجه  لاس 1351  رد  ناتسبرع  قطانم  همه  ریخـست  زا  سپ  ماجنارـس  يو  درک  زاغآ  ار  ياهریـشع 

لاس 1373 رد  روشک  تیریدـم  تردـق و  رـس  رب  شکمـشک  گـنج و  نرق  مین  زا  سپ  يو  دـیمان . هاـشداپ  ار  دوخ  داد و  رییغت  ۀیدوعـسلا 
ناتسبرع رد  هَّللادبع  کلم  نونکا  دهف و  دلاخ و  دعب  لصیفدوعـس و  زا  سپ  دش . وا  نیـشناج  دوعـس  شدنزرف  تشذگرد و  يرمق  يرجه 

همه دنتسه و  قلطم  مکاح  یـساسا  نوناق  ساسا  رب  ناهاش  ناتـسبرع  رد  دشابیم . زیزعلادبعنب  ناطلـسریما  زین  يو  دهعیلو  تسا و  مکاح 
دناهتشون مه  رازه  ات 20  ار  نانآ  دادعت  نونکا  هک  زین  ناگدازهاش  یتنطلس و  هداوناخ  تسا . نانآ  میقتـسم  رظنریزيرکـشلو  يروشکروما 

. دندنمهرهب باتک  باسح و  نودب  روشک  تاناکما  زا  دنتسه و  رادروخرب  یعیفر  هاگیاج  زا  تموکح  هاگتسد  رد 

: هنیباک رد  اههدازهاش  تیعقوم  نآ و  بیکرت  ناتسبرع ، هنیباک 

اب هارمه  هک  هنیباک  يارزو  دـشابیم . يو  نیـشناج  دـهعیلو  تسا و  ریزو  تسخن  تلود و  سییر  هاش  ناتـسبرع ، یـساسا  نوناق  ساـسا  رب 
تـسا لاس  راهچ  نانآ  ترازو  هرود  دنوشیم و  باختنا  هاشداپ  طسوت  همه  دسریم  رفن  هب 40  اهنآ  دادعت  رواشم  يارزو  رابرد و  يارزو 

. دنتسه رادروخرب  بیکرت  هس  زا  ناتسبرع  ناریزو  هورگ  دشابیم . دیدمت  لباق  هک 
مود هبترم  رد  دنتـسه . رادهدهع  ار  هجراخ  روشک و  عافد ، نوچ  یمهم  ياههناخترازو  هک  دنتـسه  ناگدازهاش  ریاس  دـهعیلو و  هاش و  لوا 

رد دننکیم و  هرادا  ار  یصصخت  یتعنص و  ياههناخترازو  دناهتـشگ و  زاب  روشک  جراخ  زا  هک  دنتـسه  ییاههدرک  لیـصحت  اهتارکونکت و 
دنـشابیم و دنتـسه ، باهولادبع  نبدمحم  ناگداون  هک  خیـشلا  لآ  گرزب  هفیاط  زا  نآ  رتشیب  هک  دنتـسه  یبهذـم  ياهیتنـس  موس  هتـسد 

. دنراد هدهعرب  ار  ییاضق  یشزومآ و  یگنهرف و  ياههناخترازو 

: یتروشم ياروش  سلجم 

زا مادکچیه  هب  نکیل  دشیم  لیکـشت  یتروشم  ياهعمج  زاین  ساسا  رب  دلاخ  لصیف و  دوعـس و  وا  نادنزرف  زیزعلادـبع و  کلم  نارود  رد 
هقطنم رد  یـسارکومد  نیرمت  عورـش  قارع و  اـکیرمآ و  گـنج  ناـیاپ  زا  سپ  لاس 1992 و  رد  تشاذـگ . ار  سلجم  ماـن  ناوتیمن  اـهنآ 

، یبرع
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لاس 1996 رد  درک . نییعت  هلاس  راهچ  ار  سلجم  ياههرود  تشاذـگ و  هیاپ  وضع  اب 60  ار  یتروشم  ياروش  سلجم  نیلوا  زین  دـهف  کلم 
. دوشیم لیکشت  يدوز  هب  هدنیامن  اب 150  زین  دیدج  هرود  دش و  لیکشت  رفن  اب 120  رد 2001  هرود  نیموس  وضع و  اب 90  سلجم  نیمود 

. دنرادن یتلاخد  نانآ  باختنا  رد  مدرم  دنوشیم و  نییعت  هاشداپ  طسوت  سلجم  ياضعا  یمامت 
. دنرادن یسایس  رگید  تیلوئسم  نآ  زج  دنوشیم و  هدیزگرب  ناگبخن  یشترا و  یبهذم ، یملع ، ياهتیصخش  نایم  زا  سلجم  ياضعا 

هب ییاهن  دییأت  يارب  تابوصم  یلو  دوشیم  يریگمیمـصت  يدراوم  موس  سلجم  رد  نکیل  دـندوب  یتروشم  اًلماک  مود  لوا و  رود  سلاجم 
. دنکیم تلاخد  نآ  لح  يارب  هاشداپ  دوب  ارزو  سلجم و  نیب  فالتخا  هچنانچ  دوریم و  ناریزو  تأیه 

 ...( فانیتسا و ياههاگداد  ياهلیبق ، يرواد و  ياروش  ییاضق ، یلاعیاروش  يرتسگداد ،  ) هییاضق هوق 

ًالومعم هک  ریزو  هدش و  سیـسأت  يرمق  يرجه  لاس 1382  رد  هک  دریگیم  تروص  يرتسگداد  ترازو  طسوت  ناتـسبرع  رد  اـضق  يربهر 
هاگداد فانیتسا - یلاـع  هاـگداد  ییاـضق - یلاـعیاروش  دراد . هدـهعرب  مه  ار  یتاـضقلا  یـضاق  تمـس  تسا  خیـشلا  لآ  هفیاـط  هب  هتـسباو 

. دنراد هدهعرب  ار  ياهدش  فیرعت  هفیظو  مادک  ره  هک  دنتسه . ناتسبرع  ییاضق  رگید  ياهداهن  صاخ  هاگداد  هژیو و  هاگداد  یمومع -

ياههاگداد ياهلیبق ، يرواد و  ياروش  ییاضق ، یلاعیاروش  يرتسگداد ،  ) هییاضق هوق 
 ...( فانیتسا و
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دورو اب  يواعد  زا  يرایـسب  دراد و  قنور  ياهفیاـط  ياـهيرواد  ياهلیبق ، ياهریـشع و  ياهیگدـنز  زا  يرادروخرب  لـیلد  هب  ناتـسبرع  رد 

. دنتسه تولخ  ًابیرقت  ناتسبرع  ياههاگداد  لیلد  نیمه  هب  دباییم و  هلصیف  هلیبق  ياهرتگرزب 

یللملانیب ياهقطنم و  ياهنامیپ  رد  تیوضع  متفه : هسلج 

برع هیداحتا 

رد هیداحتا  نیا  تسا . برع  هیداحتا  لکـشت  دوریم  رامـش  هب  نآ  ياـضعا  زا  یکی  يدوعـسناتسبرع  هک  ياهقطنم  ياـهنامزاس  هلمج  زا 
نآ 22 زا  سپ  دـش و  لیکـشت  رـصم  رد  ندرا  قارع و  نانبل ، هیروس ، رـصم ، روشک  جـنپ  طـسوت  ادـتبا  ق ) 1363 ه .  ) يدالیم لاس 1944 

تینیع هک  دوب  برع  تما  زا  كرتشم  عافد  هیداحتا  نیا  لیکـشت  زا  فدـه  دـندمآ . رد  نآ  تیوضع  هب  ناتـسبرع  هلمج  زا  یبرع و  روشک 
دنکیم هیداحتا  دوخ  یبرع و  ياهروشک  زا  یخرب  هب  هک  ییاـهکمک  لـیلد  هب  ناتـسبرع  دـش . هدـهاشم  ناریا  هیلع  قارع  گـنج  رد  نآ 

. تسا رصم  قبسا  هجراخ  ریزو  یسوم » رمع و   » نآ ینونک  لکریبد  هرهاق و  رد  هیداحتا  هناخریبد  دراد . نآ  رد  يدایز  ذوفن 

: سرافجیلخ يراکمه  ياروش 

لماش  سرافجیلخ  یبونج  یبرع  روشک  شش  نارس 
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ياهبیـسآ رب  هبلغ  هقطنم و  تینما  میکحت  فده  اب  نیرحب  نامع و  نیـشنتنطلس  تیوک ، رطق ، یبرعهدـحتم ، تاراما  يدوعـسناتسبرع ،

قارع یلیمحت  گنج  زا  رتشیب  هام  دـنچ  هک  یلاـح  رد  لاس 1981 و  رد  یمالـسا  بالقنا  ذوفن  زا  يریگولج  یلـصا  شیارگ  اب  یلامتحا و 
ار یجیلخلا » نواعتلا  سلجم   » ناشدوخ لوق  هب  ای  سرافجیلخ  يراکمه  ياروش  لیکشت  هدمآ و  درگ  یبظوبا  رد  دوب . هتـشذگن  ناریا  هیلع 

يروهمج ندمآ  راک  يور  درکیم و  ءافیا  ار  هقطنم  رد  اکیرمآ  یمرادـناژ  شقن  هک  ناریا  رد  يولهپ  میژر  طوقـس  دـندرک . يراذـگهیاپ 
ياهتلود ییارگمه  دوب . یبرع  لکشت  نیا  داجیا  یلصا  لماوع  زا  زین  يوروش  طسوت  ناتـسناغفا  لاغـشا  هاوختلادع و  لقتـسم و  یمالـسا 

ياروش داجیا  رگید  لـماوع  زا  رگیدـکی  یماـظن  یتینما و  تاـناکما  زا  يدـنمهرهب  دوخ و  هب  اـهنآ  رتشیب  ياـکتا  هقطنم و  کـچوک  یبرع 
نایم رد  رترب  تردـق  کی  هب  يزرا  ریاخذ  یماظن و  ناوت  تیعمج ، تعـسو ، لـیلد  هب  ناتـسبرع  ناـیم  نیا  رد  دوب . سرافجـیلخ  يراـکمه 

ناتـسبرع رد  هریزجلا ) عرد   ) هریزج رپس  ماـن  هب  اروش  ياـهروشک  كرتشم  یماـظن  يورین  هک  ياهنوگ  هب  دـش  لدـب  اروش  وضع  اـهروشک 
ات كرتشم  لوپ  يرارقرب  روشک ، نیا  هب  رفـس  رد  عابتا  دـیداور  وغل  يوس  هب  يراکمه  ياروش  ياهروشک  ریخا  ياـهلاس  رد  دـش . لیکـشت 

. دناهدروآ يور  كرتشم و ....  رازاب  داجیا  يدالیم ، لاس 2010 

: یمالسا سنارفنک  نامزاس 

لاس  اب  قباطم  يدالیم  لاس 1969  رد  یمالسا  سنارفنک  نامزاس 
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. دیدرگ لیکشت  یمالسا  ياهروشک  طسوت  اهتسینویهص  يوس  زا  یصقالادجسم  ندیشک  شتآ  هب  زا  سپ  ق و  1389 ه .

تیاـنج نـیا  لاـبق  رد  ناـهج  رــسارس  رد  ناناملــسم  هدـش  هـتخیگنارب  تاـساسحا  ندـناشن  ورف  ناـمزاس  نـیا  لیکــشت  زا  فدــه  نـیلوا 
تیوضع نآ  رد  یمالـسا  روشک  تسا و 57  يدوعـسناتسبرع  هدـج  ردـنب  رد  یمالـسا  سنارفنک  نامزاس  یمئاد  رقم  دوب . اهتسینویهص 

رب ضایر  تلود  ياههاگدـید  تاریثأت  نازیم  نیمه  هب  دوشیم  نیمأت  ناتـسبرع  طسوت  ناـمزاس  نیا  هنیزه  نیرتشیب  هکنیا  لـیلد  هب  دـنراد .
یکیهک دشابیم  یمالـسا  هعـسوت  کناب  یمالـسا  سنارفنک  نامزاس  يداصتقا  داهن  دـشابیم . رگید  ياضعا  زا  رتشیب  نامزاس  نیا  عضاوم 

. تسا وضع  ياهروشک  ییانبریز  تاسیسأت  داجیاهب  کمک  نآ  یلصا  فادهازا 

: یناهج تراجت  نامزاس 

يددـعتم تارکاذـم  تسا . هتـشاد  یناهج  تراجت  نامزاس  هب  نتـسویپ  يارب  ار  یناوارف  ياهشالت  ریخا  هلاـس  دـنچ  یط  يدوعـسناتسبرع 
ناتـسبرع روشک  ریزو  فیانریما  تسایر  هب  ییاروش  زین  روشک  لخاد  رد  دناهتـشاد و  نامزاس  نیا  هناخریبد  اـب  ناتـسبرع  یمـسر  تاـماقم 

نتفرگ هب  قفوم  اهيدوعس  هتشذگ  لاس  رخاوا  رد  هرخالاب  هکنیا  ات  دوب  هدش  لیکشت  نامزاس  نیا  هب  نتسویپ  ياهراکهار  ندرک  ادیپ  يارب 
نیا  يراج  لاس  رد  تسا  رارق  هک  دندرک  ادیپ  ار  نامزاس  نیا  هب  دورو  زوجم 
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. ددنویپب عوقو  هب  یمسر  تروص  هب  قافتا 

. دراد تیوضع  زین  دهعت  مدع  شبنج  دحتم و  للم  نامزاس  رد  دش  هتفگ  هک  ییاهنامیپ  رد  تیوضع  رب  هوالع  يدوعسناتسبرع  روشک 
رگید روشک  دـنچ  ناتـسبرع و  تیروحم  اب  ار  دوخ  راک  شیپ  لاـس  رب 40  غلاب  هک  تسا  یبهذـم  لکـشت  کی  زین  یمالـسالا  ملاعلا  هطبار 

هب کمک  یبرع و  نابز  شزومآ  نآرق ، یمالسا و  بتک  عیزوت  یمالـسا ، ياهشزومآ  هک  تسا  همرکمهکم  رد  نآ  هناخریبد  درک و  زاغآ 
. دنتسه نامزاس  نیا  فیاظو  نیرتمهم  یمالسا  تاسسؤم 

1 اکیرمآ - اب  تابسانم  متشه : هسلج 

: ناتسبرع رد  لاح  هتشذگ و  رد  اهیبرغ  روضح 

تالایا تلود  ود  هژیوب  یبرغ  ياهتلود  اب  یکیدزن  رایـسب  طباور  هراومه  روشک  نیا  نامکاح  يدوعـسناتسبرع  روشک  لیکـشت  نامز  زا 
گنج زا  سپ  یلو  تشاد  یبوخ  هطبار  اهیسیلگنا  اب  ندیـسر  تردق  هب  يادتبا  رد  زیزعلادبع  کلم  دناهتـشاد . سیلگنا  اکیرمآ و  هدحتم 

اهیـسیلگنا اب  دوخ  هطبار  نازیم  زا  زین  ضایر  تلود  هنایمرواخ ، هژیوب  موس و  ناهج  ياـهروشک  رد  نتگنـشاو  رتشیب  ذوفن  مود و  یناـهج 
زا سپ  هژیوب  ریخا و  ههد  راهچ  رد  تفای و  شرتسگ  لـصیف  کـلم  ناـمز  رد  هطبار  نیا  درک . ادـیپ  يرتشیب  شیارگ  اـکیرمآ  هب  تساـک و 

یتفن ياهدمآرد  زا  هدافتـسا  اب  دوب  هتفرگ  میمـصت  هک  ناتـسبرع  دیـسر . دوخ  نکمم  دح  نیرتالاب  هب  هقطنم  رد  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ 
هک زین  برغ  دروآ و  يور  اـهیبرغ  هـب  شناد  نـیا  ندرک  دراو  يارب  دـهد  ءاـقترا  روـشک  رد  ار  نیوـن  ياـهيروانف  زا  يرادربهرهب  نازیم 

خساپ  ضایر  نامکاح  يادن  هب  دوب  ناتسبرع  راشرس  تفن  دنمزاین 
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هب اهیبرغ  ریخا  ياهلاس  رد  دـش . داـجیا  فرط  ود  نیب  تشاد  یـسایس  تقیقح  رد  يداـصتقا و  هیاـپ  ًارهاـظ  هک  ییوسمه  کـی  تفگ و 

، فاـشتکا هژیوـب  يداـصتقا و  ياـههصرع  دـندرکیم و  تلاـخد  زین  تلود  ياهيریگمیمـصت  رد  هک  دـندرک  ذوـفن  ناتـسبرع  رد  يردـق 
مک روضح  نیا  يدـالیم  لاـس 1975  زا  سپ  هژیوب  ریخا و  ياـهلاس  رد  نکیل  دوـب . اـهیبرغ  راـیتخا  رد  روـشک  تفن  رودـص  جارختـسا و 

. دیسر دوخ  نکمم  دح  نیرتنییاپ  هب  ربماتپس 2001  گرزب 11  هثداح  زورب  زا  سپ  دش و  رتگنر 

: ربماتپس هثداح 11  زا  لبق  اکیرمآ  اب  تابسانم 

هنیمز رد  هک  اـهییاکیرمآ  دـیدرگ  زاـغآ  ناتـسبرع  هریزج  هبـش  رد  تفن  زا  يرادربهرهب  هک  یناـمز  زا  تـسرد  يدـالیم و  لاـس 1930  زا 
ار تفن  اپورا  اکیرمآ و  يداصتقا  يزاسزاب  يارب  هک  ییاکیرمآ  نامکاح  دندش . يدوعس  ناتـسبرع  دراو  دنتـشاد  ییالوط  دی  تفن  تعنص 

نیمه رد  دـندرک و  فوطعم  ناتـسبرع  هب  شیپ  زا  شیب  متـسیب  نرق  مجنپ  ههد  زا  ار  دوخ  هجوـت  دـندوب  هدرک  نییعت  هبرح  نیرتـهب  ناوـنعب 
هقطنم ظفح  رد  رفاو  یعس  هک  اهییاکیرمآ  دندومن . سیـسأت  ناتـسبرع  تفن  ندرب  تراغ  هب  يارب  ار  وکمارآ  یتفن  تکرـش  هک  دوب  اهلاس 

ذوفن زا  دـنهد و  شرتسگ  اهروشک  نیا  رد  مه  ار  یتسینومکدـض  راکفا  یبرع  مسیلانویـسان  شرتسگ  اـب  اـت  دـندرک  شـالت  دنتـشاد  یبرع 
يریگولج  یبرع  ياهروشک  هب  دوب  قرش  كولب  تردقربا  هک  نامز  نآ  يوروشریهامج  داحتا 
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هزور شـش  گنج  دندیزگرب . یبرع  ياهروشک  ربهر  ناونع  هب  ار  زاجح  نامکاح  سپـس  رـصانلادبع و  لامج  ادتبا  بیترت  نیا  هب  دـنیامن .

هحوبحب رد  دـیوید  پمک  رـصم ) اکیرمآ و  لییارـسا -  ) هبناـج هس  هدـهاعم  ياـضما  سپـس  يدـالیم و  لاـس 1967  رد  لییارـسا  بارعا و 
نکیل دش  اکیرمآ  اب  ناتـسبرع  هلمج  زا  یبرع  ياهروشک  یخرب  نیب  كدنا  هلـصاف  ثعاب  یهاشمتـس  ماظن  اب  ناریا  یبالقنا  مدرم  يریگرد 

هب اهبرع  هک  دش  ثعاب  رگید  يوس  زا  نیلمرک  ماکح  طسوت  ناتسناغفا  لاغشا  وس و  کی  زا  لاس 1357  نمهب  رد  یمالسا  بالقنا  يزوریپ 
يژرنارپ هقطنم  هک  دوب  سپ  نیا  زا  دـنزادنیب و  اهییاکیرمآ  ناماد  رد  ار  دوخ  یمالـسا  بالقنا  جاوما  زا  ندـنام  ناما  رد  يارب  دوخ  معز 

زا هقطنم  ياـهروشک  نیب  هک  ناتـسبرع  يور  هدـحتم  تـالایا  ًاصخـشم  و  دـش . لدـب  هقطنم  رد  اـکیرمآ  یلم  تینما  هزوـح  هب  سرافجـیلخ 
مرادـناژ ناونعب  ناریا  یهاـشنهاش  میژر  نیـشناج  ناونعب  ار  روشک  نیا  دـش و  زکرمتم  دوب  رادروخرب  يرتشیب  ریاـخذ  تیعمج و  تعـسو ،

گنج رد  ضایر  تلود  میقتـسم  روضح  دـهف ، کلم  ندیـسر  تموکح  هب  لاس  نیلوا  رد  لییارـسا  اب  بارعا  حلـص  حرط  دـیزگرب . هقطنم 
هقطنم رد  اکیرمآ  یماظن  میقتسم  روضح  يوروش ، اب  گنج  رد  تکراشم  ناتسناغفا و  هب  يدوعـس  ناوج  ياهورین  دورو  ناریا ، هیلع  قارع 
رادـیاپ نادـنچ  روضح  نیا  نکیل  دوب . هرود  نیا  مهم  ياهدادـخر  زا  تیوک و ...  قارع و  گنج  هماـگنه  رد  ناتـسبرع  قرـش  رد  هژیوب  و 

ناتسبرع  ياج  ياج  رد  اکیرمآ  یماظن  تاسیسأت  هک  لاس 1996  زا  دنامن و 
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هب ار  دوخ  ياهورین  جیردتب  دنک و  رتگنرمک  اردوخ  روضح  هک  دشروبجم  هدحتم  تالایا  تفرگ  رارق  يدوعس  ياهوردنت  ضرعت  دروم 

. دیامن لقتنم  رطق  دیدعلا  هاگیاپ 

: ندالنب هماسا  هدعاقلا و 

دوخ و روضح  زا  سپ  وا  مان  هک  تسا  ناتسبرع  دنمتورث  سانشرس و  ياههداوناخ  زا  تسا  رابت  ینمی  لصالا و  يدوعس  هک  ندالنب  هماسا 
روضح اب  هک  تسا  ناتـسبرع  ددـجتم  ياهیفلـس  هورگ  زا  ندالنب  داتفا . اهنابز  رب  يوروش  ياهتسینومک  اهناغفا و  گنج  رد  شیاهورین 

رامـش هب  ناتـسبرع  تلود  نافلاخم  نیرتتخـسرس  زا  شنارادـفرط  وا و  لیلد  نیمه  هب  تسا و  فلاخم  یمالـسا  ياـهروشک  رد  اـهیبرغ 
یبوخ ههجو  زا  هتشاد  یبرغ  ياهورین  اب  اهروشک  یخرب  نادوس و  ناتـسناغفا ، نیپیلیف ، نازرابم  نیب  رد  هک  یتازرابم  لیلد  هب  يو  دنوریم .

. تسا رادروخرب  ناناوج  هژیوب  بارعا و  نایم  رد 
. دنهدیم لیکشت  یبرع  ياهروشک  ناناوج  رشق  رتشیب  تفای  ترهش  هدعاقلا  مان  هب  ناتسناغفا  رد  روضح  زا  سپ  هک  ار  وا  هورگ  ياضعا 

ناتسبرع تلود  تسا . هدرک  یقلت  داهج  ناونعب  ار  هقطنم  ياهروشک  رد  هژیوب  ناهج و  همه  رد  اهییاکیرمآ  عفانم  هب  ندز  هبرـض  ندالنب 
ياهرهـش رد  یبرغ  نادنورهـش  رورت  نارهظ و  ياهییاکیرمآ  رقم  زین  روشک و  نیا  یلم  دراگ  ياهراجفنا  هک  دش  صخـشم  هکنیا  زا  سپ 

تیعبات  لاس 1994  رد  دوشیم  ماجنا  ندالنب  هورگ  طسوت  فلتخم 
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ناهاگآ زا  يرایـسب  یتح  تسا و  رادروخرب  ياهژیو  هاـگیاپ  زا  یفلـس  ياـههورگ  ناـیم  رد  ندـالنب  هورگ  درک ، وغل  ار  ندـالنب  يدوعس 

. دراد ار  ییاضعا  ناتسبرع  یتلود  ياهداهن  زا  يرایسب  رد  هک  دنراد  داقتعا 

2 اکیرمآ - اب  تابسانم  مهن : هسلج 

: ناتسبرع يارب  نآ  ياهدمایپ  ربماتپس و  هثداح 11  حیرشت 

اب رفن  يدالیم 19  لاس 2001  ربماتپـس  مهدزای  رد  دوشیم . یقلت  نتگنـشاو  ضایر و  طـباور  رد  یفطع  هطقن  ربماتپـس  هثداح 11  نیقی  هب 
ار ناهج  هثداح  نیا  دـندرک . مدـهنم  ارنآ  هتفرگ و  هناشن  ار  كرویوین  رد  یناـهج  تراـجت  يولقود  ناـمتخاس  اـمیپاوه ، دـنورف  ود  ندوبر 
هب هثداح  نیا  نوماریپ  قیقحت  زا  سپ  اهییاکیرمآ  درک . مهارف  هتـشذگ  زا  شیب  ار  نتگنـشاو  تلود  یگدنکفارـس  تاـبجوم  داد و  ناـکت 

يدوعس نامکاح  دش و  ضایر  تلود  هجوتم  اههاگن  همه  دنتسه . يدوعس  نادنورهـش  زا  ابرامیپاوه  زا 19  رفن  هک 15  دندیسر  هجیتن  نیا 
اکیرمآ و عفانم  هب  ندز  هبرـض  يارب  ار  ییاهتسیرورت  دوخ  ناماد  رد  اکیرمآ  تلود  اب  کیدزن  طابترا  مغر  هب  هک  دندش  مهتم  تدـش  هب 

ياهروشک  میقم  هک  يدوعسناتسبرع  عابتا  هژیوب  یبرع و  ياهروشک  نادنورهش  یمامت  هثداح  نیا  زا  سپ  دناهداد . شرورپ  برغ 
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نطو هب  تشگزاب  هناشاک و  هناخ و  كرت  هب  روبجم  نانآ  زا  يرایـسب  هتفرگ و  رارق  دـیدش  ياهراشف  تحت  دـندوب  هدـحتم  تالایا  یبرغ و 

هتفرگ و رارق  درگیپ  تحت  دـندرکیم  لیـصحت  اکیرمآ  ياههاگـشناد  رد  هک  ناتـسبرع  يدروناوه  هتـشر  نایوجـشناد  زا  يرایـسب  دـندش .
ضایر و يداصتقا  یـسایس و  طباور  ریخ ؟ ای  تسا  هتـشاد  دوجو  ياهطبار  نایابرامیپاوه  نانآ و  نیب  اـیآ  دوش  مولعم  اـت  دـندش  تشادزاـب 

ندـش هکولب  زا  ینارگن  لـیلد  هب  يدوعـس  نارادهیامرـس  نادنورهـش و  دیـسر و  دوـخ  حطـس  نیرتنییاـپ  هب  هثداـح  نیا  زا  سپ  نتگنـشاو 
رد تلاخد  ماهتا  زا  مه  يدوعـس  نامکاح  دـندرک . لقتنم  روشک  لخاد  هب  ار  دوخ  ياهییاراد  یجراـخ ، ياـهکناب  رد  دوخ  ياـههدرپس 

رتخد نتگنـشاو و  رد  ناتـسبرع  ریفـس  ناطلـس  نبردنب  رـسمه  لصیفلاءافیه »  » یبرغ ياههناسر  دندربن . ردب  ملاس  ناج  ربماتپـس  هثداح 11 
. دـناهدرکیم تفاـیرد  هناـهام  قوقح  يو  زا  ناـنآ  زا  رفن  ود  یتح  هدوب و  طاـبترا  رد  ناـیابرامیپاوه  اـب  هک  دـندرک  مهتم  ار  لـصیفکلم 

هورگ هب  رـالد  نویلیم  هک 6  دـش  مهتم  تشاد  هدـهعرب  ار  یمالـسا  کناب  تساـیر  هک  ناتـسبرع  هجراـخ  روما  ریزو  ردارب  لصیفلادـمحم 
. تسا هدرک  کمک  هدوب  اهنآ  ياهيزیرهمانرب  لصاح  زین  ربماتپس  راجفنا  هک  ندالنب  هدعاقلا 

دیدیم دوخ  يارب  ربماتپس  هثداح 11  زا  يرتگرزب  رطخ  ار  يدوعـس  ياههیامرـس  جورخ  هک  اکیرمآ  دییاپن و  يرید  ءوس  طباور  نیا  نکیل 
ییاریذپ  دروم  شوب  یصخش  هعرزم  رد  توعد و  اکیرمآ  هب  نامز  نآ  رد  هلادبعریما  درک . رتمرن  ار  ناتسبرع  هب  دوخ  هاگن 

2 اکیرمآ - اب  تابسانم  مهن : www.Ghaemiyeh.comهسلج  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 84زکرم  هحفص 56 

http://www.ghaemiyeh.com


48 ص :
هدوب و دنسرخ  ربماتپس  هثداح 11  زا  يدوعـس  نادنورهـش  هچ  رگا  دـنک . هلباقم  اهتسیرورت  اب  شروشک  رد  هک  داد  دـهعت  تفرگ و  رارق 

. دنتسنادیم دندوب  هدرک  لواپچ  ار  ناشیاههیامرس  رامثتسا و  ارنانآ  اهلاس  هک  هدحتم  تالایا  تلود  نارادمدرس  يارب  یبوخ  شاداپ  ارنآ 

: ربماتپس زا 11  سپ  ناتسبرع  اکیرمآ و  طباور 

هیبنت يارب  ار  ییاههخسن  مادک  ره  اکیرمآ  تلود  فلتخم  ياهشخب  تشاد و  یپرد  ار  يرایسب  تاعبت  اهیدوعس  يارب  ربماتپـس  هثداح 11 
. دندیچیپیم ضایر  تلود 

روشک جراخ  لخاد و  رد  يدوعـس  هیریخ  ياههاگنب  یمالـسا و  ياهکناب  ار  هدـعاقلا  هورگ  یلام  هینب  نیمأت  عبانم  زا  یکی  اـهییاکیرمآ 
ینید سرادم  دننک . لیطعت  ار  یلام  هیریخ  ياههسسؤم  اههاگنب و  نیا  هک  دندروآ  راشف  يدوعس  نامکاح  هب  لیلد  نیمه  هب  دنتـسنادیم و 

هک دـندش  مهتم  سرادـم  نیا  دـندنامن . نوصم  اهییاکیرمآ  ماهتا  زا  زین  دـندوب  لوغـشم  بالط  تیبرت  هب  روشک  جراـخ  رد  هک  ناتـسبرع 
لیطعت هب  روبجم  يدوعـس  طبریذ  تاماقم  ماهتا  نیا  لابند  هب  هک  دوش  فقوتم  اهنآ  تیلاعف  دیاب  دـننکیم و  تیبرت  هدـعاقلا  وریپ  ياههبلط 
لاوئـس ریز  تدش  هب  زین  ار  روشک  لخاد  رد  ناتـسبرع  یـشزومآ  متـسیس  اکیرمآ  ياهیتاعالطا  دندش . سرادـم  نیا  زا  هرقف  دـنچ  ندرک 

حطـس زا  یـسرد  بتک  دیاب  دوشیم و  سیردت  برغ  اکیرمآ و  اب  ّتیدض  ناتـسبرع  ياههاگـشناد  سرادم و  رد  هک  دـندرک  اعدا  هدرب و 
ییادتبا  سرادم 
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ربماتپس هثداح 11  زا  دـعب  دـهد . ماجنا  ار  يرگنزاب  نیا  هک  تفاـی  تیلوئـسم  ياهتیمک  هک  دریگ  رارق  يدـج  يرگنزاـب  دروم  هاگـشناد  اـت 

روشک و نیا  نایعیـش  تماقا  زکرم  هک  ناتـسبرع  قرـش  رد  هک  دـنداد  داهنـشیپ  شوب  تلود  هب  اکیرمآ ) عافد  ترازو   ) نوگاـتنپ نارواـشم 
دندوب رواب  نیا  رب  اهنآ  دوش . لیکشت  ذوفن  تحت  تیصاخ و  نودب  یمالسا  يروهمج  کی  تسا  يدوعسناتسبرع  یتفن  ياههاچ  نیمزرس 
ناـسآ دـنراد  روشک  رگید  ياـهشخب  اـب  یتواـفتم  يداـقتعا  تفاـب  نآ  مدرم  هکنیا  لـیلد  هب  يزکرم ، تیمکاـح  زا  شخب  نیا  هیزجت  هک 

يرتشیب طلـست  مه  ناتـسبرع  یتفن  ریاخذ  رب  دنناوتیم  مدرم  رتشیب  لرتنک  رب  هوالع  اهییاکیرمآ  هیزجت  نیا  اب  تفریذپ و  دـهاوخ  تروص 
. دننک ادیپ 

گنج ناتـسناغفا  رد  هک  يدوعـس  عاـبتا  هک  دـش  ثعاـب  ناتـسناغفا  رد  ینوناـق  سپـس  تقوم و  تلود  رارقتـسا  اـب  ثداوـح  نیا  یناـمزمه 
یبسن ندرک  شکورف  ربماتپس و  هثداح 11  زا  سپ  دنریگب . یپ  روشک  لخاد  زا  ار  اهیبرغ  عفانم  اب  هزرابم  هتشگزاب و  روشک  هب  دندرکیم 

عابتا رورت  زین  ناتـسبرع و  تختیاپ  ضایر  نارهظ و  مامد و  هدـج و  ردانب  رد  اهیبرغ  هب  طوبرم  زکارم  ياـهراجفنا  نآ ، هب  طوبرم  لـیاسم 
اهیبرغ و تاسیسأت  زا  يرایـسب  اهلاس  نیا  رد  دش . هدیـشک  زین  هنیدم  هکم و  سدقم  رهـش  ود  هب  یتح  اهيریگرد  هنماد  دش و  زاغآ  یبرغ 
رد نکیل  دناهدنامن  نوصم  هدع  نیا  موجه  زا  فلتخم  ياهرهـش  رد  ناتـسبرع  یتلود  نکاما  زا  یخرب  یتح  نانآ و  ینوکـسم  ياهعمتجم 

ود
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. دنک مکاح  روشک  رد  ار  یبسن  تینما  دیآ و  قیاف  ثداوح  نیا  رب  يزیرهمانرب  اب  تسا  هتسناوت  تلود  ریخا  لاس 

نایاپ 
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1 ناتسبرع - یعامتجا  عاضوا  مهد : هسلج 

: عامتجا رد  نانآ  شقن  نانز و  هاگیاج 

لاس دنچ  ات  نانآ  یعامتجا  تیوه  دنراد . تلاخد  رتمک  یعامتجا  روما  رد  دنتسین و  رادروخرب  دوخ  هتـسیاب  هاگیاج  زا  ناتـسبرع  رد  نانز 
مان دـندرکیم  رایتخا  رهوش  هک  ینامز  دوب و  ردـپ  تیوه  تراک  رد  نانآ  مان  دـندوب  يردـپ  هناخ  رد  هک  یتقو  ات  دوب و  لاوئـس  ریز  شیپ 

شـشوپ هب  ییادتبا  تالیـصحت  نارود  ندرک  یط  زا  سپ  دـیاب  نانآ  تسا و  يرابجا  نانز  شـشوپ  دـشیم . لقتنم  رـسمه  تراک  هب  نانآ 
ار یتابوقع  دننک  یچیپرس  نیناوق  نیا  زا  هچنانچ  رگا  دنروآ و  يور  دناشوپیم  یکشم  ششوپ  اب  ار  نانآ  ندب  یمامت  هک  اهيدوعس  هژیو 

روضح ریخا  ياهلاس  رد  دراد . ینوناق  تیعونمم  نانآ  يارب  یعامتجا  لغاشم  زا  يرایـسب  رد  روضح  زین  یگدننار و  دنیامن . لمحت  دـیاب 
 ... شزومآ و یکشزپ و  دننام  تسا  نانز  هژیو  هک  لغاشم  زا  یخرب  رد  ناوناب 

. تسا هدش  دازآ 
هک  یعماجم  رد  دننک و  ترفاسم  دنناوتیمن  مرحم  نودب  نانز ،
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. دنبای روضح  دیابن  یمومع  ياهكراپ  دننام  تسا  نادرم  هژیو 

نارسپ هژیو  مه  اههاگشناد  یلیصحت  ياههتشر  زا  يرایسب  دنتسه و  ادج  نارسپ  زا  یشزومآ  زکارم  رد  رتخد  نایوجـشناد  نازومآشناد و 
زا یمین  هک  ریخا  لاس  ود  رد  نکیل  دوشیمن  رازگرب  تاـباختنا  ناتـسبرع  رد  هچ  رگا  دنتـسه . مورحم  نآ  رد  لیـصحت  زا  نارتخد  تسا و 

نادرم قح  ناتـسبرع  رد  قالط  ای  رـسمه و  باختنا  دناهدش . عنم  نداد  يأر  زا  نانز  دناهدش  باختنا  مدرم  يأر  اب  اهرهـش  ياروش  ياضعا 
رد هَّللادـبع  کـلم  روضح  زا  سپ  هژیوب  ریخا و  ياـهلاس  رد  هناتخبـشوخ  دـنهد . تروـص  یمادـقا  دـنناوتیمن  هنیمز  نیا  رد  ناـنز  تسا و 

ياروش سلجم  تاسلج  رد  نانز  یخرب  رضاح  لاح  رد  هک  ياهنوگ  هب  هدرک  ادیپ  ءاقترا  زین  نانز  هاگیاج  ناتسبرع ، يریگمیمـصت  هصرع 
نادرم دح  رد  يرایتخا  رود ، نادنچ  هن  هدنیآ  رد  هک  تسین  دیعب  دنباییم و  روضح  یمسر  ياهداهن  زا  رگید  یخرب  ناتـسبرع و  یتروشم 

. دننک ادیپ 

: اهتیعمج بازحا و 

تـسا یعیبط  دروخیم  مقر  ناهاش  تسد  هب  روشک  روما  همه  دراد و  تیمکاح  یهاـشداپ  هقلطم  تموکح  ناتـسبرع  رب  هکنیا  هب  هجوت  اـب 
رد تنس  نآرق و  هک  لالدتسا  نیا  اب  روشک  نیا  ناهاشداپ  دنشاب . هتـشادن  یهاگیاج  یعامتجا  یتح  یـسایس و  ياهتیعمج  بازحا و  هک 

نانآ نداد  تلاخد  یـسایس و  ياهورین  تیبرت  يارب  ًالومعم  بازحا  رگید  يوس  زا  دنهدیمن . ار  بازحا  لیکـشت  هزاجا  تسا  جیار  هعماج 
رد
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نوناـق قبط  دوشیمن و  رازگرب  یتاـباختنا  هنوگچیه  ناتـسبرع  رد  نکیل  دـننکیم  تیدوجوم  مـالعا  تاـباختنا  قیرط  زا  روشک  تشوـنرس 

زا یخرب  رود  ياهلاس  زا  دوجو  نیا  اب  دریگیم . تروص  هاشداپ  طسوت  اـههدر  رثکا  رد  يرکـشل  يروشک و  نالوئـسم  باـصتنا  یـساسا 
ندوب هتـسب  لیلد  هب  نکیل  دـناهدش  داجیا  روشک  جراخ  ای  ناتـسبرع و  رد  فلتخم  عطاـقم  رد  ارگپچ  اـی  تسیلانویـسان و  یمالـسا ، بازحا 

هیداحتا دناهتـساک . دوخ  تیلاعف  نازیم  زا  ای  هدـش و  لحنم  ای  بازحا  نیا  جراخ ، ناهج  اب  روشک  نیا  طباور  دوبهب  زین  ناتـسبرع و  طـیحم 
ياهتیعمج بازحا و  نیرتمهم  زا  ثعب  بزح  قلخ و  کیتارکومد  هیداحتا  ناتسبرع ، يدازآ  يارب  یلم  ههبج  ناتسبرع ، هریزج  هبش  قلخ 

ناوخا شبنج  هعیـش و  ياههورگ  نیرتمهم  زاجح  بزح ا ...  ناتـسبرع ، هریزج  هبـش  یمالـسا  بالقنا  ناـمزاس  تسیلانویـسان ، ارگپچ و 
. دناهدش رهاظ  ناتسبرع  رد  ههد 70  زا  هک  دناهدوب  ینس  هورگ  نیرتگرزب 

تلود دـیدش  لمعلاسکع  اب  هک  دـش  سیـسأت  ناتـسبرع  رد  زین  ینوناق » قوقح  زا  عافد  هتیمک   » هورگ کی  تیوک  قارع و  گنج  زا  دـعب 
ار یمالسا » حالصا  شبنج   » تشاد ار  هتیمک  يوگنخس  هک  هیقفلادعس  دش و  باعـشنا  راچد  هورگ  نیا  دعب  لاس  ود  دش . هجاوم  ناتـسبرع 

. دراد تیلاعف  ندنل  رد  دوریم و  رامش  هب  يدوعس  تلود  ضراعم  نیرتزراب  نونکا  مه  هک  درک  داجیا  جراخ  رد 

: قالط جاودزا و 

تاجوز  ددعت  رسمه و  دنچ  باختنا  نوناق  يدوعسناتسبرع  رد 
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یتالـضعم زا  یکی  ناناوج  جاودزا  تالکـشم  دوجو  نیا  اب  دـننکیم . رایتخا  رـسمه  کی  زا  شیب  روشک  نیا  نیلوّمتم  رثکا  دراد و  دوجو 

جاودزا نس  لدعم  نتفر  الاب  ثعاب  ناناوج  يارب  یگدنز  تاناکما  نیمأت  تالکـشم  تسا . نابیرگ  هب  تسد  نآ  اب  ضایر  تلود  هک  تسا 
ناـنآ جاودزا  نس  زا  هک  رتخد  نویلیم  دودح 2  رضاح  لاح  رد  یمومع  ياههناسر  رد  هدش  رـشتنم  یمـسر  رامآ  قبط  هک  ياهنوگ  هب  هدش 

. دنراد دوجو  ناتسبرع  رد  دنوشیم ، هدیمان  هسناع »  » تسا و هتشذگ 
رکذ مه  ناوـنع  اـت 9  اـههناسر  ار  اـهجاودزا  نیا  عاونا  هک  ياهنوگ  هب  هدـش  روـشک  نیا  رد  تقوـم  ياـهجاودزا  جاور  ثعاـب  هدـیدپ  نیا 

دیدـهت ار  يدوعـس  هعماـج  تمالـس  تسین و  ینوناـق  هدـعاق و  عباـت  هک  تسا  عاونا  نیا  زا  یکی  زین  دـنرف » جاوز   » هنافـسأتم هک  دـناهدرک 
. دناهتـشاد رـسمه  هک  دناهدوب  يدارفا  زا  دناهدروآ  يور  تقوم  جاودزا  هب  هک  یناسک  دـصرد  هدمآ 80  لمعب  ياهیبایزرا  قبط  دـنکیم .
رد فاکـش  زورب  ثعاـب  ياهراوهاـمفلتخم  ياههکبـش  هـب  اـههداوناخ  يروآيور  ییوـس و  زا  رـسمه  ياراد  نادرم  تقوـم  ياـهجاودزا 
زا یطارفا  هدافتـسا  لیلد  هب  ریخا  ياهلاس  رد  تسا . هداد  شیازفا  ار  نیـشنرهش  عماجم  رد  هژیوب  قالط  رامآو  هدـش  يدوعـس  ياـههداوناخ 

. دناهتخادرپ اهناروتسر و ...  اهنابایخ ، رد  عورشمان  طباور  هب  هدش و  نازیرگ  اههناخ  زا  زین  ناناوج  اههراوهام ،

: داوس تیعضو 

هب  مدرم  لابقا  ناتسبرع و  رد  يزومآداوس  ریخا  ههد  ود  رد 
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هدیسر دصرد  هب 14  یمسرریغ  دصرد و  هب 9  یمسر  ياهرامآ  قبط  يداوسیب  نازیم  تسا . هتشاد  يریگمشچ  دشر  اههاگشناد  سرادم و 

لیـصحت هب  اههاگـشناد  رد  زین  رفن  رازه  رب 600  غلاـب  سرادـم و  رد  ناتـسبرع  ناوج  تیعمج  زا  نویلیم  زا 6  شیب  رـضاح  لاح  رد  تسا .
ود اب  هنارـسپ و  هنارتخد و  هب  روشک  نیا  سرادم  دننکیم . لیـصحت  جراخ  رد  روشک  نیا  ناناوج  زا  رفن  رازه  دودح 100  دنراد و  لاغتشا 

ملپید لیصحت و  هیوناث  هطسوتم و  ییادتبا - هرود  هس  رد  یناتـسبد  شیپ  عطقم  زا  سپ  نازومآشناد  دنوشیم . میـسقت  هناگادج  تیریدم 
هژیوب سرادم و  ناملعم  زا  يدایز  هدع  دنوشیم . هاگـشناد  دراو  روکنک  ندـنارذگ  نودـب  لدـعم و  ساسا  رب  سپـس  دـننکیم و  تفایرد 

. دنتسه نادوس  رصم و  هژیوب  اهروشک و  ریاس  نادنورهش  زا  روشک  نیا  ياههاگشناد  دیتاسا 

: یلاع شزومآ  زکارم  اههاگشناد و 

دنتسه هدج  زیزعلادبع  کلم  هاگشناد  ضایر و  دوعس  کلم  هاگشناد  اهنآ  نیرتمهم  هک  دراد  تیلاعف  ناتـسبرع  رد  یتلود  هاگـشناد  تشه 
رد دهف  کلم  ندعم  تفن و  هاگشناد  لثم  ناتسبرع  یلاع  شزومآ  زکارم  اههاگشناد و  یخرب  دنشابیم . يددعتم  ياههدکشناد  ياراد  هک 
رد مه  یعافتناریغ  ياههاگشناد  سرادم و  هک  تسا  هداد  هزاجا  ناتسبرع  ریخا  ياهلاس  رد  دنراد . تیلاعف  یصصخت  ياههتـشر  رد  هدج 

نایاپ دنیامن . تیلاعف  هب  عورش  روشک  نیا 

2 ناتسبرع - یعامتجا  عاضوا  مهدزای : هسلج 

: يراکیب راک  تیعضو 

هدش مالعا  دـصرد  دودـح 11  ناتـسبرع  رد  يراکیب  دـشر  تسین و  رادروخرب  یبوخ  هناماس  زا  يدوعـس  نادنورهـش  يارب  راـک  تیعـضو 
یلاع شزومآ  زکارم  ياههتخومآ  شناد  زا  يرایسب  درادن و  یناوخمه  راک  رازاب  اب  ناتسبرع  رد  اههاگشناد  نالیـصحتلاغراف  نازیم  تسا .
دودح یمـسر  رامآ  ساسا  رب  دنوشیم . لوغـشم  سانجا  شورف  ای  یـسکات و  یگدننار  ریظن  بذاک  لغاشم  هب  ای  دننامیم و  راک  نودب  ای 

هداد و صاصتخا  دوخ  هب  ار  یتامدخ  يدیلوت و  یتیریدم ، لغاشم  رثکا  نانآ  دنهدیم و  لیکشت  یجراخ  عابتا  ار  ناتسبرع  تیعمج  زا   13
داجیا يراکیب و  دشر  زا  يریگولج  يارب  ضایر  تلود  ریخا  ياهلاس  رد  دننکیم . جراخ  ناتسبرع  روشک  زا  ار  رالد  درایلیم  اههد  هنالاس 

. دناهتفرگ رارق  تسخن  هلحرم  رد  اهکناب  شزومآ و  گنهرف و  هصرع  هک  هدرک  رداص  ار  لغاشم  زا  يرایسب  يزاسیموب  روتسد  لاغتشا ،
داعبا رد  دایز  ریثأت  رب  هوالع  ناتسبرع  رد  یجراخ  نارازگراک  روضح 
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دیدش یگتـسباو  هکنیا  رب  هوالع  نانکراک  نیا  دوجو  تسا . هتـشاذگ  یقیمع  تارثا  زین  روشک  نیا  یعامتجا  یگنهرف و  روما  رب  يداصتقا 
. تسا هداد  رارق  دوخ  عاعشلا  تحت  زین  ار  روشک  نیا  مدرم  موسر  گنهرف و  بادآ و  هتشاد  لابند  هب  ار  هناگیب  ياهيروانف  هب  ناتسبرع 
نارود هب  هزات  ناناوج  هک  هدـش  ثعاب  برع  نادـنزرف  شرورپ  هب  نانآ  مادـقا  يدوعـس و  ياههداوناخ  رد  یجراخ  نادرم  ناـنز و  روضح 

. دنشاب هتشاد  ار  یگناگیب  یعون  دوخ  يردام  نابز  یتح  گنهرفاب و  هدیسر 

: یتاقبط ياهفاکش  رقف و 

روشک نیا  رد  تسا و  هتفرگن  تروص  لداـعتم  وحن  هب  رگید  ياـهيرادروخرب  تورث و  عیزوت  راشرـس ، ياهدـمآرد  مغر  هب  ناتـسبرع  رد 
. دوشیم تفای  ناوارف  یتاقبط  ياههلصاف  فلتخم  راشقا  نیب 

رشق نکیل  دنتسه  دعب  هدر  رد  رگید  ياهشخب  نادنمراک  دنتسه و  يدمآرد  لوا  تاجرد  رد  اهیهاگشناد  اهیشترا و  یتنطلس ، هداوناخ 
هلمج زا  ناتسبرع و  ياهرهش  زا  يرایسب  دنتسین . رادروخرب  یبولطم  يداصتقا  تیعضو  زا  دنریگیمن  رارق  اهيدنبهقبط  نیا  رد  هک  يدایز 

. دننکیم مرن  هجنپ  تسد و  رقف  اب  اهنآ  نانکاس  هک  دناهداد  اج  دوخ  فارطا  رد  ار  ییاهنیشنرپک  روشک  نیا  تختیاپ  ضایر 
یمـسر ياههمانزور  رد  هدـش  رـشتنم  رابخا  قبط  اهاتـسور  یخرب  رد  دنتـسه و  مورحم  هداج  قرب و  بآ و  تمعن  زا  اهاتـسور  زا  يرایـسب 

رانک رد  اهخاک  دنرادن . طاسب  رد  هآ  دننکیم و  راطفا  بآ  اب  ناتسبرع 
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یلیطعت لصف  رد  ناکدوک  اهرهـش  بلغا  رد  دنکیم . بلج  دوخ  هب  ار  ياهدـننیب  ره  هجوت  هک  ياهنوگ  هب  تسا  نایامن  حوضو  هب  اهخوک 

شورف ریظن  بذاک  لغاشم  هب  هکنیا  ای  دنتسه و  لوغشم  يرگيدکت  هب  هدمآ و  درگ  اههارراهچ  رد  هسردم  زا  تغارف  تاقوا  ای  سرادم و 
. دنزادرپیم يذغاکلامتسد  بآ و  يرطب  تیربک ،

: تاباختنا

نوناـق قبط  تسا و  رادروخرب  هقلطم  یثوروم و  یهاـشداپ  تموـکح  کـی  زا  يدوعـسناتسبرع  دـش  هراـشا  نآ  هب  زین  اًـلبق  هک  هنوگناـمه 
. دنریگب تسدب  ار  روما  مامز  يرگید  زا  سپ  یکی  دنتسه  هدنز  هک  ینامز  ات  دیاب  زیزعلادبعکلم  روکذ  نادنزرف  ناتسبرع  ياپون  یـساسا 

نالوئـسم هیلک  قطانم و  ناریما  اروش ، سلجم  ياضعا  هنیباک و  ياـضعا  باـختنا  تسه  مه  ریزوتسخن  هاـشداپ  هک  نوناـق  نیا  ساـسا  رب 
درک بیوصت  تلود  تأیه  هتشذگ  لاس  ود  رد  دنرادن . یـشقن  چیه  روما  نیا  رد  مدرم  تسا و  هاشداپ  هدهعرب  مدنچ  ياههدر  ات  يرکـشل 

نآ رد  نانز  تفرگ و  تروص  يدوعـس  نادرم  طسوت  زین  هدع  نیا  باختنا  هک  دننک  باختنا  مدرم  ار  رهـش  ياهاروش  ياضعا  زا  یمین  هک 
. دنتشادن یشقن 

: اههناسر تاعوبطم و 

اب یتخس و  هب  عامتجا  هندب  هب  تاعالطا  قیرزت  يدوعس  هعماج  رد 
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تأیه وضع  ءارما  زا  یکی  اههمانزور  زا  يرایـسب  رد  دنتـسه و  تلود  شـشوپ  تحت  اـههناسر  رثکا  دریگیم . تروص  دـیدش  ياـهلرتنک 

. دنشابیم ریگمیمصت 
يربخ تلود  هیلع  رب  ناتـسبرع  ياههمانزور  رد  يداقتنا  لیاسم  رـشن  زا  لیلد  نیمه  هب  دـنوشیم و  هیذـغت  تلود  طـسوت  مه  ناگدنـسیون 

نمجنا اهیبرغ  راشف  رثا  رب  لاس 2001  زا  نکیل  دنتـشادن  یلکـشت  هیقب  دننام  زین  اهیتاعوبطم  ناراگنهمانزور و  شیپ  لاس  جنپ  ات  تسین .
- هنیدـملا نطولا - ظاکع - هریزجلا - ضایرلا - ياهمان  هب  همانزور  دـنچ  ناتـسبرع  رد  دـش . سیـسأت  نارگراـک  ناراـگنهمانزور و  یفنص 

رظن ریز  ریـسع و  هقطنم  رد  هک  نطولا  ياپون  همانزور  اـهنآ  ناـیم  رد  هک  دـنوشیم  رـشتنم  هیداـصتقألاو  هیئاـسملا  هودـنلا - دـالبلا - مویلا -
گنرمک تروص  هب  ار  يداقتنا  لیاسم  یهاگ  تسا و  رادروخرب  يرتشیب  يدازآ  زا  نارگید  هب  تبـسن  دـنکیم  تیلاـعف  لیـصفلادلاخریما 

. دننکیم رشتنم 
ییاههمانزور ياراد  ناتسبرع  دوشیم . رشتنم  روشک  جراخ  رد  ناتسبرع  هیامرس  اب  زین  تایحلا  طسوالا و  قرـشلا  ياهقطنم  ارف  همانزور  ود 

يرازگربخ کی  يدوعـس  ناتـسبرع  رد  تساهنآ . نیرتمهم  زوین  برع  تزاـگ و  يدوعـس  یلید ، ضاـیر  هک  تسا  یـسیلگنا  ناـبز  هب  زین 
. تسا روشک  نیا  ياههناسر  یمسر  عبنم  اهنت  دراد و  تیلاعف  تسا ، هیدوعسلا » ءابنالا  ۀلاکو   » ففخم هک  ساو »  » مان هب  یتلود 

يراصتخا  مان  اب  زین  یمالسا  سنارفنک  نامزاس  هب  هتسباو  يرازگربخ 
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. دراد تیلاعف  هدج  ردنب  رد  انییا » »

تفه اهنت  ریخا  لاـس  دـنچ  رد  هک  ياهنوگ  هب  تسا  دودـحم  رایـسب  ناتـسبرع  رد  یجراـخ  ياـههناسر  ناـبحاص  اـهيرازگربخ و  روضح 
نوـیزیولت دــناهدرک . ادــیپ  تیلاـعف  هزاــجا  روـشک  نـیا  رد  اــنریا »  » یمالــسا يروـهمج  يرازگربـخ  هـلمج  زا  یجراــخ و  يرازگربـخ 

راـبخا كدوـک و  هماـنرب  شخپ  هب  نآ  تاـعاس  نیرتـشیب  تسا و  یبرع  ناـبز  هب  نآ  زا  یکی  هک  تسا  هکبـش  ود  ياراد  يدوعـسناتسبرع 
. دـنکیم شخپ  ملیف  یـسیلگنا  نابز  هب  رتشیب  دراد ، صاصتخا  یـشزرو  شخب  هب  نآ  تاـعاس  زا  یمین  هک  مود  هکبـش  دراد و  صاـصتخا 

نویزیولت هدـمآ  لـمعب  ياهیجنـسرظن  قـبط  دـنیامنیم . تیلاـعف  یناـسرعالطا  گـنهرف و  ترازو  رظن  ریز  ناتـسبرع  نوـیزیولت  وـیدار و 
ياههکبـش اههراوهام و  زا  هدافتـسا  هب  روشک  نیا  مدرم  رثکا  لیلد  نیمه  هب  تسا و  هقطنم  ياهنویزیولت  نیرتهدننیب  مک  زا  یکی  ناتـسبرع 

هک هدومن  داجیا  ار  ییاههکبـش  روشک  جراخ  رد  یلخاد ، ياهتیدودحم  لیلد  هب  زین  ناتـسبرع  دوخ  دـناهدروآ . يور  یجراخ  ینویزیولت 
. ما هیبرعلا - يربخ  هکبش 

. دنتسه اهنآ  نیرتمهم  اناتور »  » یقیسوم صقر و  هکبش  ياهیس 1 و 2 و  یب .

: نایعیش عاضوا 

ساسا  نیا  رب  هک  دنهدیم  لیکشت  نایعیش  ار  روشک  نیا  تیعمج  دصرد  يدوعس 15  ياههناسر  رد  هدش  رشتنم  یمسر  رامآ  قبط 
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تیعمج رفن  رازه  نویلیم و 300  ود  هب  کـیدزن  دـشابیم  رفن  نوـیلیم  اهیجراخ 16  باستحا  نودـب  ناتـسبرع و  دوخ  تیعمج  هچناـنچ 

. دشابیم نایعیش 
تروص هب  تنس  لها  هقرف  تیعمج 4  رگا  نکیل  هدش  هتفریذپ  تیلقا  کی  ناونع  هب  ریخا  ياهلاس  رد  ناتـسبرع  رد  هعیـش  بهذـم  هچ  رگا 

مامد نارهظ ، فیطق ، ياهرهش  هیقرش و  هقطنم  رد  ناتسبرع  هعیش  تیعمج  رثکا  دنشاب . تیلقا  رد  اهنآ  هک  تسین  مولعم  دوش  صخشم  قیقد 
روضح هدنکارپ  تروص  هب  زین  رگید  ياهرهـش  رد  دننکیم و  یگدـنز  هرونمهنیدـم  رد  زین  رفن  رازه  دودح 50  دنتـسه و  نکاس  ءاسحا  و 
نتشاد زا  دنتـشادن و  ار  اهيدوعـس  عماجم  یتلود و  زکارم  هب  دورو  هزاجا  دنتـشاد و  يرابفـسا  تیعـضو  شیپ  ههد  ود  رد  نایعیـش  دنراد .
نیلوا لاس 1993  رد  روشک  یتروشم  ياروش  سلجم  هب  یعیش  وضع  کی  دورو  اب  دندربیم . جنر  هژیو  مسارم  يرازگرب  صاخ و  هسردم 
یمسر یتلود و  زکارم  هب  هدع  نیا  دورو  اهیفلس  دیدش  تفلاخم  اب  نکیل  دش  هتشادرب  ناتسبرع  رد  هعیش  نتخانـش  تیمـسر  هب  يارب  ماگ 

راهچ دـش  لیکـشت  ینطولا » راوح   » یلم يوگتفگ  هورگ  هَّللادـبعکلم  راـکتبا  اـب  هک  هتـشذگ  لاـس  رد 5  دوریم . شیپ  رایـسب  يدـنُک  اـب 
رادروخرب يرتشیب  تلزنم  هاگیاج و  زا  هعیش  هَّللادبع ، کلم  ندیـسر  تردق  هب  اب  رـضاح و  لاح  رد  دندش . هورگ  نیا  دراو  هعیـش  یناحور 

يرتشیب يدازآ  زا  نانآ  نونکا  و  تسا ، هدرک  ياهتـسیاش  شالت  نانآ  تیعـضو  دوبهب  رد  زین  هیقرـش  هقطنم  ریما  دهف  نبدـمحمریما  هدـش و 
رادروخرب
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هتـشذگ رد  هک  ناتـسبرع  نایعیـش  دوشیم . هضرع  یمومع  ياهیـشورفباتک  رد  هتفای و  پاچ  هزاجا  نانآ  ياملع  تاـفیلأت  یخرب  دنتـسه .
میقتسم يامیپاوه  يرارقرب  تالیهست  زا  نونکا  دندوب  وربور  یتالکشم  اب  هسدقم  باتعا  ترایز  ناریا و  یمالـسا  يروهمج  هب  رفـس  يارب 

رد ناـنآ  نادـنزرف  مادختـسا  ياهتیدودـحم  زین  روشک  لـخاد  رد  دـننکیم و  ددرت  یتحار  هب  دـنرادروخرب و  سدقمدهـشم  ماـمد و  نیب 
. میشاب نانآ  تیعضو  دوبهب  دهاش  هدنیآ  رد  تسا  دیما  هک  تسا  هدش  عفترم  يدایز  هزادنا  ات  تارادا 

نایاپ 
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ناتسبرع ياهداهن  یفرعم  مهدزاود : هسلج 

: نآ تیعقوم  املع و  رابک  تأیه 

لصیف کلم  نامز  رد  يرمق  لاس 1373  رد  هک  دنتسه  روشک  نیا  گرزب  ياملع  نامزاس  ناتـسبرع  ینید  ياههسـسؤم  اهداینب و  سأر  رد 
. دشابیم ناتسبرع  هتسجرب  ياملع  زا  نت  زا 15  بکرم  دوشیم و  هتخانش  املعلارابک » تأیه   » ناونع هب  ناتسبرع  لخاد  رد  هدش و  سیـسأت 

خیـش  » ق لاـس 1420 ه . رد  يو  گرم  اـب  هک  دوـب  يدوعـس  ياـنیبان  یتـفم  زاـبنب » زیزعلادـبع  خیـش   » اـب تأـیه  نیا  تساـیر  نیا  زا  شیپ 
ناوریپ یمامت  تساوتف و  رودص  تأیه  نیا  یلـصا  هفیظو  دش . هدـیزگرب  دـهف  کلم  طسوت  يو  ياج  هب  خیـشلا » لآ  حـلاصنب  زیزعلادـبع 

رد دننک . لمع  تسا  لبنح  نبدمحا  بهذم  ساسا  رب  ًالومعم  هک  تأیه  نیا  ياوتف  ساسا  رب  دیاب  یفنح  یکلام و  یعفاش ، یلبنح ، بهاذم 
ینید و تانایرج  دـشر  لیلد  هب  ریخا  ياهلاس  رد  نکیل  دوب  رادروخرب  ناتـسبرع  هعماج  لـخاد  رد  ياهدرتسگ  ذوفن  زا  تأـیه  نیا  هتـشذگ 

. تسا هدش  هتساک  نآ  ذوفن  قمع  زا  يرکفنشور  هیحور  شرتسگ 

: خیشلا لآ  هفیاط 

باهولادبع نبدمحم  خیـش  دوعـس و  نبدمحم  يدوعـس  تلود  نیلوا  لیکـشت  هرود  رد  يرمق و  يرجه  لاس 1157  رد  هک  دـش  رکذ  اًـلبق 
دمحم خیـش  دوش . يربهر  دمحم  خیـش  طسوت  یبهذم  روماو  تلود  طسوت  یـسایس  روما  هک  دندیـسر  قفاوت  نیا  هب  ود  ره  دندش و  دحتم 

. تسا مسج  دنوادخ  هک  تشاد  داقتعا  هک  دوب  هیمیت  نیا  رکفت  رگایحا 
تدش و اب  دنهدیم  لیکـشت  ار  یگرزب  هفیاط  دنتـسه و  فورعم  خیـشلا » لآ   » هب هک  باهولادبع  نبدـمحم  نادـنزرف  نونکات  نامز  نآ  زا 

دنچ تسا و  باهولادبع  نبدمحم  ناگداون  زا  اهخیشلالآ و  زا  ناتـسبرع  گرزب  یتفم  نونکا  دنهدیم . همادا  تیلوئـسم  نیمه  هب  فعض 
. دنتسه هفیاط  نیا  زا  دنراد  هدهعرب  ار  یگنهرف  یشزومآ و  روما  تیلوئسم  هک  مه  هنیباک  ریزو 

: رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ياهتأیه 

رد تارکنم و  سیلپ  دـننامه  تأیه  نیا  هفیظو  تساملع . رابک  تأیه  ینید و  یتنـس  ناـیرج  شـشوپ  تحت  ياـهداهن  هلمج  زا  تأـیه  نیا 
مدرم زامن  تاقوا  رد  دننکیم و  هزرابم  یمالسا  تانوئـش  فالخ  ياهراک  اب  دنراد  ترهـش  عوطم »  » هب هک  دوخ  نارومأم  اب  عامتجا  حطس 

اه عوّطم »  » تأیه و نیا  دارفا  دـننکیم . يریگولج  یمومع  رباـعم  رد  باجحدـب  دارفا  ددرت  زا  دـنیامنیم و  توعد  دـجاسم  هب  نتفر  هب  ار 
. دنتسه دنسرخان  نانآ  درکلمع  زا  مدرم  هماع  دنرادن و  یعامتجا  تیلوبقم 
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زا یهن  فورعم و  هب  رما  ياهتأیه  ياضعا  یقطنمریغ  تامادقا  دنراد . یـسوبع  ياههرهچ  دنـشوپیم و  ياهژیو  ياهـسابل  نانآ  زا  يرایـسب 

تامادقا ریخا  ياهلاس  رد  هکنآ  هژیوب  دـنک  دودـحم  ار  نانآ  درکلمع  هطیح  تلود  هک  تسا  هدـش  ثعاب  هدـع  نیا  شریذـپ  مدـع  رکنم و 
. دوشیم هتفرگ  رخسمت  هب  مه  یمومع  ياههناسر  رد  هدع  نیا  نشخ 

ار مزـال  ياـهشزومآ  راـک  هب  دورو  زا  لـبق  هک  تسا  هدرک  روبجم  ار  نیعوطم  تلود  ناتـسبرع  یعاـمتجا  هنحـص  رد  لوحت  اـب  نوـنکا و 
. دننیبب

: یجراخ یلخاد و  هیریخ  ياههورگ 

لاح رد  تسا . هدرک  زاغآ  ار  ناهج  رـسارس  رد  ناناملـسم  هب  کمک  هیریخ  ياـهداینب  سیـسأت  اـب  هتـشذگ  ياـهلاس  زا  يدوعـس  ناتـسبرع 
هشیدنا شرتسگ  رـشن و  هب  کمک  هیریخ  ياهداهن  روشک  نیا  تفگنه  ياههیامرـس  زا  هدافتـسا  اب  روشک و  نیا  جراخ  لخاد و  رد  رـضاح 
ءارقلاما ياههاگشناد  رد  یمالسا  ناغلبم  تیبرت  نآرق ، عیزوت  رشن و  یبهذم ، سرادم  سیسأت  دناهداد . رارق  دوخ  راک  هحولرس  ار  تیباهو 

، نیطسلف ناناملسم  نچچ ، ناناملسم  هب  کمک  هسسؤم  روشک  لخاد  رد  تسا . ناتسبرع  ياهراک  هلمج  زا  هرونمهنیدم  یمالسا  هاگشناد  و 
روـشک ریزو  رظن  ریز  فـظوم و  تروـص  هـب  یمالـسا  ناـناوج  هـب  کـمک  تأـیه  ناتـسناغفا و  مدرم  نیوـگزره و  ینــسوب و  ناناملــسم 

. دننکیم دوخ  ياههشیدنا  بذج  هدرتسگ  ياهيراذگهیامرس  اب  ار  ایند  ناناملسم  قیرط  نیا  هب  دنراد و  تیلاعف  يدوعسناتسبرع 
کمکزارتشیب  یمالسا  ياهروشکیضعب  ییاقیرفآ و  ریقف  ياهروشک 
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. دنتسه رادروخربناتسبرع  هیریخ  ياهداهن 

: یلم يوگتفگ  هورگ 

دزادرپب يروشک  روما  تیـشمت  هب  تسناوتن  دـش و  نیـشنرچلیو  يزغم  هتکـس  لیلد  هب  دـهف  کـلم  يدـالیم  لاـس 1995  رد  هـکنیا  زا  سپ 
تشد و دـنزرف  تسا و  دـهف  کـلم  ینتاـن  ردارب  هَّللادـبع  تفرگ . تسدـب  ار  روما  ماـمز  هاـشداپ ، راـیتخا  ضیوفت  اـب  هَّللادـبعریما  شردارب 

نیا هب  مدرم  شیارگ  تسا و  رادروـخرب  عاـمتجا  هب  تبـسن  يرتزاـب  دـید  زا  مه  رتـهب و  یمـسج  هینب  زا  مه  لـیلد  نیمه  هـب  تـسارحص و 
ياههاگدید زا  يرایسب  ناتـسبرع  يریگمیمـصت  هصرع  رد  وا  روضح  هلاس  دنچ  هرود  رد  تسا . ناردارب  ریاس  زا  رتشیب  شیدناون  لاسنهک 

کلم هدیدنـسپ  ياهراک  زا  یکی  دوریم . شیپ  یـسارکومد  رتشیب  يزاـسهدایپ  يوس  هب  ناتـسبرع  هعماـج  هدـش و  حالـصا  نشخ  هتـسب و 
زا معا  ناتـسبرع  هعماج  فلتخم  راشقا  هدنیامن  نآ  رد  هک  تسا  ینطولاراوح »  » ای یلم  يوگتفگ  هورگ  لیکـشت  لبق  لاس  جـنپ  رد  هَّللادـبع 

هسلج لیکشت  فلتخم  ياهرهش  رد  بترم و  تروص  هب  هورگ  نیا  دنراد . روضح  نایضاران  یتح  نادقتنم و  یخرب  نارکفنـشور ، نایعیش ،
يدنسرخان هورگ  نیا  لیکـشت  هچ  رگا  دهدیم . رارق  یگدیـسر  دروم  ار  یعامتجا  تالـضعم  تالکـشم و  زا  یخرب  هسلج  ره  رد  هداد و 

نیا سیسأت  هدرک و  لابقتـسا  هَّللادبع  کلم  راکتبا  نیا  زا  مدرم  تیرثکا  یلو  تسا  هتـشاد  یپرد  ار  ناتـسبرع  یتنـس  ياهیبهذم  زا  یخرب 
. دننکیم دادملق  یعامتجا  هنحص  رد  دوخ  رتشیب  روضح  هنیمز  ار  هورگ 

ناتسبرع ناریا و  یمالسا  يروهمج  تابسانم  مهدزیس : هسلج 

: یمالسا بالقنا  زا  لبق 

ترافس دعب  لاس  ود  دندرک و  زاغآ  ار  دوخ  یسایس  طباور  ناتسبرع  يزکرم  تموکح  لیکـشت  زا  سپ  لاس 1307 و  رد  ضایر  نارهت و 
زین یعطاـقم  رد  هدوب و  اـهيریگرد  یخرب  هقطنم و  تـالوحت  شوختـسد  هراوـمه  طـباور  نیا  نکیل  تفاـی . شیاـشگ  ناتـسبرع  رد  ناریا 

ياهلاس نیا  رد  تسا . هتـشاد  هتیدورکآ  ریفـس  اـی  هدرک و  فقوتم  ار  دوخ  تیلاـعف  تالکـشم  نیمه  لـیلد  هب  ناتـسبرع  رد  ناریا  تراـفس 
ییاهینارگن فرط  ود  نیب  هشیمه  نکیل  دندرکیم  نیمأت  ار  هقطنم  تابث  دناهتشاد  هک  یلام  یسایس و  تیعقوم  لیلد  هب  روشک  ود  ینالوط 

ترورـض نکیل  دـنتفرگیم  تقبـس  رگیدـکی  زا  نآ  ندرک  رابنا  تامهم و  هحلـسا و  دـیرخ  رد  روشک  ود  لـیلد  نیمه  هب  تشاد و  دوجو 
رگیدـکی رانک  رد  ینالوط  ياهلاس  لوط  رد  ار  ضایر  نارهت و  هقطنم  ياـهروشک  یتنـس  یـسایس و  راـتخاس  نتخیر  مه  رب  زا  يریگولج 

. دوب هداد  رارق 
درک و رییغت  یلک  هب  عاضوا  یمالسا  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ 
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68 ص :
. دش ناوارف  ياهبیشن  زارف و  راچد  نوگانوگ  لیالد  هب  ناتسبرع  ناریا و  طباور 

: یلیمحت گنج  نامز 

تروص هب  ناریا  هیلع  قارع  یلیمحت  گنج  عورـش  زا  سپ  برع  هیداحتا  سرافجـیلخ و  يراکمه  ياروش  رد  تیوضع  لیلد  هب  ناتـسبرع 
ياـهروشک زا  تاـمهم  هحلـسا و  لاـسرا  یجراـخ و  ياـهورین  دورو  يور  هب  ار  دوخ  نیمزرـس  تفرگ و  ار  دادـغب  تلود  بناـج  راکـشآ 

نیب یطابترا  لپ  کی  ناونع  هب  هقطنم  رد  ناتـسبرع  دـش و  زاب  قارع  يوس  هب  ناتـسبرع  ياهزرم  یمامت  دوشگ . قارع  دـصقم  هب  یجراـخ 
هب ار  ضایر  روشک ، نیا  ياهنیمزرس  زا  هدافتسا  ناتسبرع و  یلام  یسنج و  ياهکمک  دمآرد . قارع  زورفا  گنج  تلود  جراخ و  ناهج 

کمک اهیقارع  هب  زین  دندوب  رقتسم  ناتسبرع  قرـش  رد  هک  يراکمه  ياروش  هریزج  رپس  ياهورین  دوب و  هدرک  لیدبت  دادغب  یلـصا  دحتم 
روشک نیا  یلام  کمک  ناتسبرع ، روشک  ریزو  فیانریما  فارتعا  هب  ضایر ، تلود  یـسنج  یتاحیلـست و  ياهکمک  رب  هوالع  دندرکیم .

دح رد  نکیل  دـشن  عطق  هاگچیه  روشک  ود  کـیتاملپید  طـباور  گـنج  هیلوا  ياـهلاس  رد  هچ  رگا  تسا . هدوب  رـالد  دراـیلیم  قارع 80  هب 
. دنتشاد رگیدکی  ربارب  رد  ياهنامصخ  تلاح  فرط  ود  تفای و  لزنت  رادراک 

: تیوک هب  قارع  هلمح  زا  دعب 

تداهش 400 لیلد  هب  ياهلاس 67 و 68 و 69  رد  روشک  ود  طباور 
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تیوک هب  قارع  هلمح  اهلاس  نیا  لوط  رد  دنتـشادن . یتیلاـعف  زین  ضاـیر  نارهت و  رد  روشک  ود  ياههناخترافـس  دوب و  عطق  یناریا  یجاـح 

کـمک 60 دـحتم و  ياـهورین  يور  هب  دوخ  ياهنیمزرـس  ندوشگ  یتـیوک و  نادرمتلود  یناـبزیم  اـب  ناتـسبرع  تلود  تفرگ و  تروـص 
ًاددـجم ضایر  نارهت و  یـسایس  طابترا  لاس 70  رد  دـنک . ءافیا  ار  ياهتـسجرب  شقن  اهیقارع  بوکرـس  رد  دوب  هتـسناوت  يرـالد  دراـیلیم 

دوبن و يربخ  يدوعـس  نادنورهـش  نارومأم و  نشخ  ياهدروخرب  نآ  زا  رگید  دندرک . ادیپ  فرـشت  هزاجا  زین  یناریا  جاجح  دـش و  رارقرب 
تیناقح هب  دـندوب  هدـید  هنیع  هب  ار  تیوک  قارع و  گنج  لابق  رد  نارهت  هنامیکح  عضوم  مادـص و  تیعبـس  اهلاس  نیا  لوط  رد  هک  ناـنآ 

زا دنیوگ . خساپ  هداشگ  ياهرهچ  اب  ار  شیپ  ياهلاس  یگدنمرـش  دنتـشاد  انب  دنداهن و  ندرگ  یلیمحت  گنج  رد  ناریا  یمالـسا  يروهمج 
. تفرگ دوخ  هب  يرتهب  هرهچ  لاس  ره  دش و  نوگرگد  ناتسبرع  ناریا و  یمالسا  يروهمج  نیب  طابترا  دعب  هب  لاس  نیا 

: جح ياهشلاچ 

تلعب يرجه  لاس 1322  رد  تسا . هدوب  روشک  ود  ناـیم  مهم  هلئـسم  هراومه  نآ  زا  لـبق  یتح  بـالقنا و  هیلوا  ياـهلاس  رد  جـح  عوضوم 
يزوریپ زا  دـعب  دـش . عطق  لماک  تروص  هب  روشک  ود  طابترا  یناریا  یجاح  کی  مادـعا  زین  يدوعـس و  عاـبتا  اـب  یناریا  جاـجح  يریگرد 

بالقنا  ياههشیدنا  دشر  زا  اهيدوعس  ینارگن  مغر  هب  بالقنا 
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70 ص :
ياهنامز رد  بالقنا و  هیلوا  ياهلاس  رد  دـییارگ . يدرـس  هب  تئارب  مسارم  نیلوا  يرازگرب  اب  نکیل  دوب  يداع  روشک  ود  طـباور  یمالـسا 

لاس 1366 و رد  اهيریگرد  نیا  جوا  نکیل  دشیم  داجیا  ییاهيریگرد  يدوعـس  نارومأم  یناریا و  نایجاح  نیب  لومعم  تروص  هب  جـح 
نیا دندیسر . تداهش  هب  يدوعس  نارومأم  اب  يریگرد  رد  یناریا  ریاز  رب 400  غلاب  نآ  یط  هک  دش  داجیا  نیکرشم  زا  تئارب  ییامیپهار  رد 

ییادزشنت هلحرم  دعب  هب  لاس 70  زا  دش . روشک  ود  یساملپید  یـسایس و  ياهتیلاعف  لماک  فقوت  جح و  هلاس  هس  یلیطعت  ثعاب  هثداح 
هدوب روشک  ود  نایم  شلاچ  هطقن  نیرتمهم  يزور  هک  ناریا  یمالسا  يروهمج  هرمع  جح و  نونکا  دش و  زاغآ  ضایر  نارهت و  طباور  رد 

. تسا هدش  لیدبت  فرط  ود  قافتا  داحتا و  هطقن  هب 

: هَّللادبعکلم ياههاگدید  ینونک و  تیعضو 

نیرتهب رد  يدوعـسناتسبرع  ناریا و  یمالـسا  يروهمج  نایم  طباور  هَّللادـبع  کلم  هناربدـم  ياههاگدـید  هب  تیانع  اب  رـضاح و  لاح  رد 
رگیدـکی عفانم  ظفح  ياتـسار  رد  دـنراد و  یکرتشم  ياههاگدـید  یللملانیب  ياهقطنم و  لیاسم  هنیمز  رد  فرط  ود  تسا . نکمم  تلاـح 

هَّللادـبع و کـلم  دـناهدرک . رفـس  رگید  روشک  هب  روـشک  ود  زا  يداـیز  هیاپدـنلب  ياـهتأیه  لاـس  دـنچ  نیا  لوـط  رد  دـنرادیم . رب  ماـگ 
هس داژنيدمحا  یمتاخ و  یناجنـسفریمشاه - نایاقآ  تاماقم ، ریاس  ارزو و  رب  هوالع  زین  وس  نیا  زا  دناهدرک و  رفـس  ناریا  هب  ناطلـسریما 

روهمج سییر 
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71 ص :
شقن هنایمرواخ  هقطنم  رد  ناریا  یمالـسا  يروهمج  يارب  هَّللادبع  کلم  دناهتـشاد . يدنمدوس  تارکاذـم  هدرک و  رفـس  ناتـسبرع  هب  ناریا 
نـشور هاگدـید  وترپ  رد  دراد . یتـبثم  هاگدـید  زیمآتملاـسم  ياهتـسه  يژرنا  زا  ناریا  يرادروخرب  هنیمز  رد  تسا و  لـماک  کـیژتارتسا 

نیب تسا و  هداد  رارق  راـک  روتـسد  رد  ار  ناریا  یمالـسا  يروهمج  اـب  طـباور  زا  يرگید  فیرعت  زین  روـشک  نیا  تلود  ناتـسبرع  هاـشداپ 
. دراد دوجو  رمتسم  ینزیار  روشک  ود  یساملپید  هاگتسد 

: يداصتقا طباور 

تاـعوضوم هداد و  هسلج  لیکـشت  ضاـیر  اـی  نارهت و  رد  راـبکی  لاـس  ره  هدـش و  لیکـشت  هک  تساـهلاس  روشک  ود  كرتشم  نویـسیمک 
نیا رد  هَّللادبع  کلم  روضح  نارهت و  رد  لاس 1376  رد  یمالسا  سنارفنک  يرارقرب  هناتخبشوخ  دهدیم . رارق  یـسررب  دروم  ار  نیبامیف 

هک دنتفرگ  میمصت  ههرب  کی  رد  روشک  ود  دیماجنا . یتینما  يداصتقا و  یـسایس ، لیاسم  رد  يددعتم  ياههمانتقفاوم  داقعنا  هب  سنارفنک 
نیا دوجو  اب  دناسرب . رالد  يالاب 70  هب  رالد  زا 6  ار  تفن  تمیق  تسناوت  ناسکی  عضوم  نیمه  دنـشاب و  هتـشاد  يدحاو  عضوم  کپوا  رد 
یلیخ ار  دوخ  يداصتقا  طباور  دنناوتیمن  لیلد  نیمه  هب  دـناهدش و  یفرعم  تفن )  ) لوصحم کت  ناونع  هب  يداصتقا  هصرع  رد  روشک  ود 

هک  تسا  هدوب  رالد  نویلیم  دودح 250  يدالیم  لاس 2005  رد  روشک  ود  یمسر  يداصتقا  تالدابم  دنهد . شرتسگ 

: يداصتقا www.Ghaemiyeh.comطباور  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 84زکرم  هحفص 80 

http://www.ghaemiyeh.com


72 ص :
ناتـسبرع هب  ییاذـغداوم  رابکـشخ و  لباقم  رد  تسا و  یمیـشورتپ  داوم  ناتـسبرع  زا  ناریا  یتادراو  يالاک  نیرتمهم  تسین . شخبتیاـضر 

. دنکیم رداص 
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زکرم هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 

زکرم www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 84زکرم  هحفص 82 

http://www.ghaemiyeh.com


هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)
لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)

ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 
 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 

: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 
www.eslamshop.com

روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25
ناربراک 2333045(0311)

یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 
لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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